KORTRIJK CADEAUBON - MODELLENWEDSTRIJD - SEPTEMBER - OKTOBER 2019
REGLEMENT
De Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijd wordt georganiseerd door Handelsdistrict Kortrijk
centrum vzw, met als hoofdkantoor Leiestraat 22, 8500 Kortrijk.
Artikel 1 - DEELNAME EN DUURTIJD
Door zijn/haar deelname aan de Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijd aanvaardt de
deelnemer/deelneemster deze wedstrijdregels.
De Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijd staat open voor deelnemers tussen 18 en 88 jaar.
De wedstrijd begint op de dag van de selectie/casting en eindigt met de bekendmaking van
de winnaars.
De organisatie behoudt zich het recht om om de wedstrijd of delen ervan, in te korten, aan
te passen, te onderbreken of te annuleren zonder voorafgaande waarschuwing, zonder
aansprakelijk te kunnen worden gesteld en zonder mogelijkheid tot het indienen van een
klacht door de kandidaat.
Artikel 2 - VERGOEDING
De deelname van de kandidaat aan De Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijdwordt op geen
enkel moment vergoed. De vier winnaars van de Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijd
ontvangen een Kortrijk Cadeaubon twv 250,00, één jaar geldig na de datum van uitgifte.
Artikel 3 - VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
De Kortrijk Cadeaubon Modellenwedstrijd verloopt in 2 stappen :
1. Online registratie :
Online registratie is verplicht om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Zie
www.kortrijkcadeaubon.be/modellenwedstrijd
Uiterste datum van registratie is 22/9/2019.
2. Selectie Jury
De jury, bestaande uit het bestuur van Handelsdistrict Kortrijk vzw, zal op basis van de
ingestuurde foto's de vier winnaars aanduiden en bekendmaken op 30/9/2019.

Artikel 4 - KWALIFICATIE EN DISKWALIFICATIE
De kandidaten zullen beoordeeld worden door het organiserend comité van de wedstrijd.
Het organiserend comité kan vrij uitspraak doen op elk moment over de kwalificatie of
eliminatie van een kandidaat tijdens de gehele duur van de wedstrijd.
De deelnemers aan de wedstrijd verbinden zich ertoe zich ter beschikking te houden voor
een fotoshoot van een halve dag op donderdag 10 oktober 2019 in Kortrijk-Heule.
Artikel 5 - PRIJZEN VOOR DE WINNAARS
De vier winnaars van de Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijd ontvangen een Kortrijk
Cadeaubon twv 250,00, één jaar geldig na de datum van uitgifte. Deze bonnen zijn niet
betaalbaar in speciën.
Artikel 6 - DEELNAMEKOST
De deelname aan de wedstrijd is gratis.
Artikel 7 - ONGEVALLEN EN SCHADEGEVALLEN
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade, ongelukken en
directe of indirecte kosten tijdens of na de wedstrijd. Ook kan de organisatie niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade. Indien de wedstrijd
moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken voor redenen die buiten de controle
van de organisatie liggen, kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 8 - BEELDRECHT EN UITZENDING
De kandidaten zullen gefotografeerd worden. Om de verspreiding van deze mogelijk te
maken, zal de kandidaat afzien van het recht op beeld en de verspreiding ervan exclusief en
gratis overdragen aan de organisator. Hij of zij verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden dat zijn
of haar afbeelding wordt opgenomen tijdens de Kortrijk Cadeaubon modellenwedstrijd. Hij
of zij verklaart tevens bewust te zijn van het feit dat zijn of haar afbeelding kan worden
vastgelegd op elk moment en in elke context tijdens de periode van de wedstrijd. De
Kandidaat verklaart volledig en voorafgaandelijk te zijn ingelicht over de mogelijke
verspreidingen bij het publiek van één of meerdere afbeeldingen. Bijgevolg draagt de
Kandidaat aan de Organisator het recht over zijn of haar afbeelding op te nemen en vast te
leggen, weer te geven, te wijzigen, aan te passen en te verspreiden bij het publiek. Dit
zonder beperking van het aantal, volledig of gedeeltelijk door alle gekende of ongekende
media en in alle formaten, met name het recht om zelf te digitaliseren of te laten
digitaliseren, zelf weer te geven of te laten weergeven, het recht om in omloop te brengen,
te verdelen en mee te delen aan het publiek, het recht om voor te stellen en mee te delen
aan het publiek door alle technieken, met name door verspreiding op televisie, op
netwerken en/of andere telecommunicatiesystemen, het recht op beheer door alle gekende
en ongekende middelen en voor alle secondaire en afgeleide rechten, met name alle
papieren vormen (zoals pers, affiches, tijdschriften, boeken), audio en en dit helemaal gratis.
De Kandidaat garandeert ook aan de Organisator dat de overeengekomen overdracht van

rechten van afbeelding niet in strijd is met de rechten van derden. De Kandidaat wijst ook
aan de Organisator het recht toe om, in geval van beheer van de opnames, zijn of haar
voornaam en alle andere informatie omtrent de Kandidaat weer te geven waarvoor hij of zij
vrijwillig toestemming heeft verleend. De overdracht van de rechten geldt voor gebruik in
België en voor een periode van 5 jaar (vijf jaar) vanaf de datum waarop deze overeenkomst
wordt ondertekend. De overdracht wordt stilzwijgend vernieuwd voor dezelfde periode,
behalve bij opzegging door aangetekende brief mits een opzegperiode van 6 maanden voor
het einde van elke vernieuwing.
Artikel 9 - GESCHILLEN
De partijen zullen alles in het werk stellen om in der minne elk geschil te regelen dat zou
kunnen plaatsvinden in het kader van deze overeenkomst. In het geval van een
aanhoudende onenigheid zullen enkel de Kortrijkse rechtbanken gerechtigd zijn en zal enkel
het Belgische recht van toepassing zijn, inbegrepen kort geding. De partijen komen overeen
dat de processen zullen gehouden worden in het Nederlands.

