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Wedstrijdreglement ‘Ravot mee en win’ 

1. Organisatie 

1.1 Dit reglement omvat de modaliteiten van de scholenwedstrijd ‘Ravot mee en win’ die verder 
beschreven wordt in dit reglement en georganiseerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos, 
met zetel Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, België. 

1.2 Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met 
elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd. 

1.3 Het Agentschap voor Natuur en Bos is gerechtigd dit reglement te wijzigen voor niet-essentiële 
bepalingen. 

1.4 Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten zijn controle om, behoudt het 
Agentschap voor Natuur en Bos zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, 
in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de 
wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren. 

1.5 De in artikel 1.3 en 1.4 bedoelde wijzigingen worden vermeld op de website 
www.natuurenbos.be/indeklas en worden van kracht na kennisgeving aan de deelnemer via het 
opgegeven e-mailadres. De kennisgeving van de wijziging gebeurt tegelijk aan alle geregistreerde 
deelnemers. 

  

2. Deelnamevoorwaarden 

2.1 De wedstrijd van het Agentschap voor Natuur en Bos is gericht naar leerkrachten uit het lager en 
kleuter onderwijs en is alleen toegankelijk voor iedereen die niet rechtstreeks en persoonlijk 
verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd. 

2.2 Deelname aan de wedstrijd is gratis. 

2.3 De wedstrijd is voorbehouden tot deelnemers die een officiële verblijfplaats in België hebben. 

2.4 Elke klas kan slechts één keer deelnemen. 

  

3. Wedstrijd 

3.1 De wedstrijd start op maandag 10 september 2018 om 12:00 uur en loopt tot en met zondag 28 
oktober 2018. 

3.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de klas minstens drie uitdagingen van de lijst  op het 
wedstrijdformulier aangegaan zijn en hiervan vóór 28 oktober 2018 (23:59 uur) per mail een 
fotoverslag insturen naar info@weekvanhetbos.be.  De kleuterklassen en klassen van het 1e, 2e, en 3e 
leerjaar kiezen hiervoor uit de uitdagingen van de bosdieren Pelle, Pluim en Prik. De klassen van het 
4e, 5e en 6e leerjaar kiezen uit de uitdagingen van quizmaster Pienter. De uitdagingen bevinden zich 
deels ook in de educatieve pakketten van de Week van het Bos. In de mail moet het aantal leerlingen 
van de deelnemende klas meegegeven worden.  De foto’s zullen enkel na overleg met en de 
goedkeuring van de betrokken leerkracht gebruikt worden voor communicatiedoeleinden van ANB, 
zoals vb. sociale media, website of mailings. 
 

http://www.natuurenbos.be/indeklas
mailto:info@weekvanhetbos.be
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3.3 Elke vastgestelde fraude of poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de 
deelnemer. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich 
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze 
wedstrijd uit te sluiten. 

 

4. Vaststelling winnaars en prijzen 

4.1 De winnaars worden geselecteerd per loting.  
a. De leerlingen van alle deelnemende klassen krijgen tot zolang de voorraad strekt een gadget 
toegestuurd, zijnde een opstrijkpatch in het ravot thema.  
 
b. Eén van de deelnemende klassen wint een  bosexcursie in het gezelschap van de Helden van 
Ketnet. Er zal tijdens deze uitstap beeldmateriaal (in de vorm van foto’s en film) gemaakt worden van 
de deelnemende klas, voor gebruik op de website www.natuurenbos.be en de sociale media van het 
Agentschap Natuur en Bos, en voor eventueel gebruik en uitzending door Ketnet. De leerkracht 
engageert zich door deelname om de schriftelijke toestemming van ouders hiervoor op te vragen en 
over te maken aan het Agentschap Natuur en Bos.  

4.2 De winnaars worden persoonlijk verwittigd via het opgegeven e-mailadres, ten laatste 14 dagen 
na het beëindigen van de wedstrijd. 

4.4 De opstrijkpatches worden opgestuurd via de post, ten laatste 30 dagen na het beëindigen van de 
wedstrijd.  

4.5 De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden 
aangevochten door de deelnemers. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden 
gecorrespondeerd (brieven, mails of telefoongesprekken). Trekkingen en bekendmakingen van 
winnaar zijn definitief. 

4.6 De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend aan 
de winnaars. 

4.7 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. 

4.8 Het Agentschap voor Natuur en Bos kan – op elk moment – een prijs wijzigen om productionele 
of inhoudelijke redenen. Het Agentschap voor Natuur en Bos behoudt zich het recht voor om een 
alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijs om 
welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is of niet meer kan worden uitgekeerd. 

4.9 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, 
misleiding of bedrog behoudt het Agentschap voor Natuur en Bos zich uitdrukkelijk het recht voor 
om een prijs terug te vorderen, ook als de fraude, het misbruik of de onregelmatigheid wordt 
vastgesteld nadat de prijs (onterecht) werd toegekend. 

4.10 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, 
misleiding of bedrog behoudt het Agentschap voor Natuur en Bos zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden gedurende 
een bepaalde periode uit te sluiten. 

  

 

http://www.natuurenbos.be/
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5. Persoonsgegevens 

De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat zijn/haar 
persoonsgegevens door het Agentschap voor Natuur en Bos worden opgenomen en bewaard in een 
elektronisch bestand, om alzo de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. 
De aanbieder respecteert de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 
december 1992 met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het Agentschap voor Natuur en Bos treedt 
hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. Eventuele vragen tot verbetering of inzage 
kunnen gericht worden aan het adres vermeld in artikel 1.1 van dit reglement. 

De deelnemer zal per mail gevraagd worden dat zijn/haar persoonsgegevens en/of de ingestuurde 
foto’s door ANB bewaard en gebruikt mogen worden ter promotie van toekomstige wedstrijden en 
activiteiten van het ANB.  

  

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als 
grond voor welke verplichting dan ook vanwege Het Agentschap voor Natuur en Bos. 

6.2 Het Agentschap voor Natuur en Bos kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor 
beschadigingen of verlies van de prijs tijdens verzending. Evenmin kan het Agentschap voor Natuur 
en Bos aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in het ontvangen van de prijs. 

6.3 Het Agentschap voor Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke 
letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één 
van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden. 

6.4 Indien Het Agentschap voor Natuur en Bos genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te 
korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan 
het Agentschap voor Natuur en Bos hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

  

7. Geschillen 

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken 
van Brussel bevoegd. In geval de betwisting behoort tot de materiële bevoegdheid van de 
vrederechter, is de vrederechter van het eerste kanton Brussel bevoegd. 

 

 


