
Wedstrijdreglement #girl2woman 
 

ARTIKEL 1: INLEIDING   
 

Plan International België, hierna "de Organisator" genoemd, gevestigd in de Ravenstein Gallery 3B5 
te Brussel, organiseert deze wedstrijd.   
Deze wedstrijd staat open voor leden van de virtuele community van Plan International België.   
De wedstrijd begint op 16 maart 2023 en eindigt op 13 april om middernacht. Vervolgens worden 10 
winnaars willekeurig gekozen en tussen 14 en 17 april 2023 door de organisator op de hoogte 
gebracht.   
 

ARTIKEL 2: DEELNAMEVOORWAARDEN   
 

Voor deze wedstrijd zijn de deelnemers lid van de online community van Plan International België en 
maken ze deel uit van een van de onderstaande groepen:  

A. Volgers op Facebook  
B. Volgers op Instagram  
C. Donors van de programma’s van Plan International  
D. Mensen die Plan International op een andere manier steunen  
E. Schoolmedewerkers die in contact zijn met Plan International België  
F. Vrijwilligers van Plan International België  

Deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:   
1. Bij deelname op Instagram:   

1.1. Onze Instagram-account volgen;   
1.2. Een selfie posten met een foto als kind en vermelding van de hashtag #girl2woman  

2. Bij deelname op Facebook:   
1.1. Onze Facebook-account volgen;   
1.2. Een selfie posten met een foto als kind en vermelding van de hashtag #girl2woman  

Mensen mogen deelnemen op een platform naar keuze. Personen die niet aan deze vereisten 
voldoen, worden niet aanvaard als winnaars van deze wedstrijd. Iedereen kan maar eenmaal 
winnen.  
 

ARTIKEL 3: WEDSTRIJDVERLOOP  
 
Deze wedstrijd wordt gepubliceerd op 16 maart 2023 en deelnemers kunnen onder de hierboven 
vermelde voorwaarden deelnemen tot 13 april 2023 middernacht. Tussen 14 en 17 april 2023 
worden de winnaars willekeurig gekozen uit de deelnemers die aan de bovenstaande criteria 
voldoen en krijgen zij bericht.   
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde - ongeacht het rechtsgebied - 
op te schorten of te beëindigen indien hij hiertoe om juridische of bestuurlijke redenen wordt 
gedwongen, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of 
recht op schadeloosstelling.   
Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, zullen deze op de website worden aangekondigd 
www.planinternational.be   
 

ARTIKEL 4: PRIJS   
 

De winnaars van de wedstrijd ontvangen een long armed buddies mok ontworpen door helen b. De 
winnaars worden door Plan International België op de hoogte gebracht via het Facebook- of 
Instagramaccount waarmee ze aan de wedstrijd hebben deelgenomen. De mok wordt met de post 
opgestuurd.   

http://www.planinternational.be/


De organisator behoudt zich het recht voor de geadverteerde prijs aan te passen tot een 
vergelijkbare prijs.  
 

ARTIKEL 5: SAMENSTELLING VAN DE JURY  
  
Een onpartijdige medewerker van Plan International België zal de deelnemers die voldoen aan de 
voorwaarden van het reglement invoeren in een onpartijdig computeralgoritme dat 10 winnaars zal 
trekken.   
 

ARTIKEL 6: GRONDEN VOOR UITSLUITING VAN DE WEDSTRIJD  
  
Wie mag niet deelnemen aan de wedstrijd:   

• Minderjarigen;   
• Mensen die niet in België wonen;   
• Publicaties die gewelddadig, discriminerend, extremistisch en immoreel materiaal 

bevatten.   
Bij niet-naleving van alle voorwaarden en vereisten van het reglement of in geval van misbruik, 
misleiding, fraude of "kwade trouw" behoudt de organisatie zich het recht voor een deelnemer van 
de wedstrijd uit te sluiten. Het resultaat van de wedstrijd kan niet worden betwist.   
De organisator behoudt zich het recht voor inzendingen met pornografisch, racistisch, 
discriminerend of ander strafbaar materiaal te verwijderen.   
 

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS   
 

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde informatie wordt verzameld in overeenstemming 
met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. Overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften bieden wij de deelnemers de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen (via het e-mailadres: privacy@planinternational.be).   
 

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEDEN   
 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die zich tijdens de wedstrijd 
voordoen als gevolg van menselijke, technische of andere fouten. In geval van overmacht behoudt 
de organisator zich het recht voor het reglement te wijzigen en de wedstrijd uit te stellen of te 
annuleren.   
 

Plan International België is niet verantwoordelijk indien een winnaar niet kan worden bereikt omdat 
de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactinformatie heeft verstrekt bij de deelname. 
In geval van onbereikbaarheid, d.w.z. het uitblijven van een antwoord vóór 20 april 2023, kan de 
organisatie de prijs toekennen aan een nieuwe deelnemer die willekeurig wordt getrokken.   
 

ARTIKEL 9: AANVAARDING VAN HET REGLEENT   
 

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit wedstrijdreglement aanvaardt. Het niet 
naleven van de regels kan een reden zijn om een inschrijving te annuleren.   
 

ARTIKEL 10: CONTACT   
 

Neem voor meer informatie over de wedstrijd contact op via info@planinternational.be  

mailto:privacy@planinternational.be
mailto:info@planinternational.be

