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WEDSTRIJDREGLEMENT  

XIU actie schooljaar 2014-2015:  

‘FLUO-RAP’ 

Artikel 1│Organisatie 

 XIUvzw, Gentsesteenweg 109, 8500 Kortrijk organiseert de wedstrijd 2014-2015  

onder de naam “ FLUO-RAP” 

 De verantwoordelijkheid van XIUvzw met betrekking tot deze wedstrijd beperkt 

zich tot het organiseren van de wedstrijd en de 3 scholen met de winnende 

filmpjes aanduiden. 

 Het betreft een wedstrijd zonder aankoopverplichting. 

 

Artikel 2 Inschrijving 

 De inschrijving loopt vanaf 1/10/2014 en eindigt op 30/11/2014 om 24u. 

 De inschrijving gebeurt enkel online via het daarvoor voorziene 

inschrijvingsformulier op de website www.xiu-jtvoi.org 

 Onvolledig ingevulde formulieren zullen niet worden weerhouden. 
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 Elke deelnemer duidt een verantwoordelijke van de school voor de wedstrijd aan 

die als enige aanspreekpunt fungeert tijdens het volledige verloop van de 

wedstrijd. 

 Elke school bedenkt een schuilnaam voor zijn project.  Deze wordt bij 

inschrijving door de school vastgelegd en mag niet veranderd worden tijdens het 

verloop van de wedstrijd. 

 

Artikel 3│Deelname – deelnemer 

 Iedere secundaire school die lid is van XIUvzw wanneer ze zich inschrijft, kan 

deelnemen aan de wedstrijd.  

 Het is de school die zich inschrijft voor de wedstrijd. 

 Elke deelnemende school beslist zelf of de deelnemer aan de wedstrijd  bestaat uit 

een klas, groep van leerlingen of 1 leerling.  

 Elke deelnemende school mag slechts één filmpje inzenden. 

 De wedstrijd wordt op 28/2/2015 om 24u afgesloten. 

  Het videobestand dient door de verantwoordelijke ten laatste dan via WeTransfer 

(https://www.wetransfer.com/) opgestuurd worden naar contact@xiu-jtvoi.org 

met vermelding van de naam van de school en de schuilnaam als 

onderwerp. 

 

Artikel 4│Filmpje 

 

 Het filmpje mag maximaal 90 seconden duren, generiek inbegrepen. 

 Het filmpje wordt bij voorkeur in MPEG-4 formaat afgeleverd.  

Lees hier welke andere formaten aanvaard worden :  

https://nl-nl.facebook.com/help/218673814818907 

 Onderwerp van het filmpje is een ‘rap’ waarin uitgelegd wordt waarom fluo en 

zichtbaarheid op de fiets belangrijk zijn. 

 De bedoeling van het filmpje is dat jongeren andere jongeren overtuigen 

en aanzetten tot het dragen van fluo in het verkeer. 

 De inzendingen worden beoordeeld op hun originaliteit en creativiteit, de mate 

waarin de opdracht van het filmpje voldaan wordt, de duidelijkheid van de 

boodschap en de manier waarop het filmpje andere jongeren aanspreekt. 

 De manier van het maken van het filmpje staat volledig vrij, ook het aantal 

deelnemers aan het filmpje zelf en wie erin voorkomt. 

 Om de objectiviteit tijdens de jurering te garanderen, mag de naam van de school 

niet in het filmpje zelf vermeld worden, er wordt gewerkt met een schuilnaam. De 

https://www.wetransfer.com/
mailto:contact@xiu-jtvoi.org
https://nl-nl.facebook.com/help/218673814818907
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schuilnaam wordt ook in het filmpje verwerkt (begin of einde) om de identificatie 

mogelijk te maken. 

 Het filmpje mag gemaakt worden met alle beschikbare toestellen (GSM, digitale 

camera). Het is dus niet nodig een professionele (dure) opname te maken. Beeld 

en klank moeten van een goede kwaliteit zijn. 

 Alle kosten die de deelnemer maakt om het filmpje te realiseren zijn voor 

rekening van de deelnemer. 

 

Artikel 5│Inlichtingenfiche 

 

 Elke deelnemer vult de inlichtingenfiche (zie bijlage 1) volledig in en verstuurt 

deze naar contact@xiu-jtvoi.org voor 28/02/2015 met als onderwerp 

‘INLICHTINGENFICHE FLUO RAP+ Naam van de deelnemende school’ 

 Na ontvangst van filmpje en inlichtingenfiche wordt door XIU een bevestigingsmail 

verzonden naar de school/verantwoordelijke voor het project. 

 

Artikel 6│Prijzen en jurering 

 Elke school die zich inschrijft voor de wedstrijd heeft recht op een XIU-pakket. 

Dit pakket bevat verkeersveilig materiaal, koptelefoons, filmtickets,  … 

 Dit pakket wordt in de loop van de maand januari 2015 aan de deelnemende 

scholen bezorgd.  

 Scholen die zich inschrijven voor deelname aan de wedstrijd maar niet tijdig het 

filmpje insturen, zullen worden geweerd van deelname aan een XIU wedstrijd in 

schooljaar 2015-2016 en kunnen bijgevolg geen aanspraak maken op een gratis 

XIU pakket dat schooljaar. 

 Na verloop van de deadline verkiest een professionele jury, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de organiserende groepering en externen gelinkt met 

verkeersveiligheid, twee winnaars ( 1 nederlandstalige school + 1 franstalige 

school) 

 De beraadslagingen van de professionele jury zijn vertrouwelijk en er is geen 

verhaal mogelijk tegen haar soevereine beslissing. 

 Via de Facebook pagina van XIU zal er kunnen gestemd worden voor de derde 

prijs (1 nederlandstalige school) , met name de publieksprijs. Deze stemming 

zal kunnen plaatsvinden van 23/3/2015 tem 31/3/2015 om 24u. 

 Na de wedstrijd worden alle deelnemers ingelicht van de resultaten en worden 

verdere stappen ondernomen met de winnende scholen. 

 De 3 winnende scholen ontvangen elk 250 fluo rugzak covers geschonken door 

DATS24. 
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Artikel 7│Rechten, auteursrecht, intellectueel eigendom en copyright 

 Het filmpje wordt eigendom van de organiserende groepering zijnde XIU vzw. 

 De deelnemende scholen waarborgen uitdrukkelijk dat het ingediende filmpje 

geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden, of enige 

wetgeving maakt en dat dit geen voorwerp bevat waarop een derde rechten zou 

kunnen laten gelden 

 De deelnemende school waarborgt alle toelatingen te hebben bekomen voor het 

gebruik van het ingediende opnamemateriaal. 

 Het respecteren van de auteursrechten valt onder de verantwoordelijkheid van de 

deelnemer. 

 Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer de kosteloze 

toestemming om het filmpje zonder enige beperking in tijd en ruimte te laten 

publiceren op de website van XIUvzw of openbaar te laten maken en te 

verspreiden via om het even welke drager en op om het even welke wijze, 

inbegrepen maar niet beperkt tot internet, radio, televisie, geschreven pers en 

eigen publicaties. 

 Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord dat het 

filmpje mogelijks via sociale media (vb Facebook, YouTube) zal worden gedeeld 

buiten de controle van XIUvzw 

 

Artikel 8│Nietigheid en verantwoordelijkheid 

 Meervoudige, onvolledige en/of laattijdige deelnames worden niet in aanmerking 

genomen.  

 Filmpjes met commerciële inslag of met inhoud die strijdig is met de goede zeden 

of met de openbare orde worden geweigerd. 

 Filmpjes waarin logo’s op kledij of materiaal worden gebruikt waar promoties mee 

gemaakt kan worden, worden als nietig verklaard. 

 XIUvzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor, in geval van overmacht, 

wijzigingen van modaliteiten van de wedstrijd, of voor uitstel, onderbreking of 

annulatie van de wedstrijd om redenen onafhankelijk van haar wil.  

 Alle deelnemers nemen deel op hun eigen verantwoordelijkheid. 

 In geval van misbruik, misleiding of fraude behoudt de organiserende groepering 

zich uitdrukkelijk het recht toe de betrokken deelnemers uit te sluiten. 

 De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische 

problemen met de site en/of het e-mailsysteem van de deelnemer of het 

niet/slecht functioneren van het internet op het moment van de inzending. 
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 De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele 

incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de 

hardware-en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. 

 Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het wedstrijdreglement of de 

modaliteiten van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk of via e-mail. 

 

Artikel 9│Bescherming van persoonlijke gegevens door XIUvzw 

 Artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de Bescherming 

van het privéleven geldt voor de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Deze 

gegevens worden niet opgeslagen in een adressenbestand door XIUvzw. 

 

Artikel 10│Aanvaarding van het reglement 

 Het reglement van de wedstrijd kan geraadpleegd worden op de website van XIU: 

www.xiu-jtvoi.org 

 Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer dit reglement 

zonder enig voorbehoud. 

 De deelnemer ziet af van elke betwisting van de resultaten van de wedstrijd. Alle 

juridisch beroep is dus uitgesloten. 

 

  

http://www.xiu-jtvoi.org/


6/6 
 

Bijlage 1: Inlichtingenfiche XIU FUO-RAP wedstrijd 2014-2015 

Wordt ingevuld teruggestuurd naar contact@xiu-jtvoi.org voor 28/2/2015 

 

Naam van de school:  

 

Adres van de school: 

 

 

Directie van de school: (naam+e-mailadres) 

 

 

Verantwoordelijke voor de wedstrijd: (naam+e-mailadres) 

 

 

Schuilnaam : 

 

Korte uitleg over het filmpje, het concept, hoe het filmpje tot stand kwam, wie 

erin voorkomt?.... 
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