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WEDSTRIJDREGLEMENT 

XIU actie schooljaar 2015-2016 

“ PIMP YOUR FLUO JACKET “ 

Artikel 1│Organisatie 

 XIUvzw, Gentsesteenweg 109, 8500 Kortrijk organiseert de “ PIMP YOUR 

FLUOJACKET “ wedstrijd. 

 De wedstrijd loopt van 1/11/2015 en eindigt op 29/2/2016. 

 Inschrijven voor de wedstrijd kan van 1/10/2015 tem 31/10/2015 online via 

www.xiu-jtvoi.org  

 De verantwoordelijkheid van XIUvzw met betrekking tot deze wedstrijd beperkt 

zich tot het organiseren van de wedstrijd, het toeleveren van maximum 10* fluo 

jackets met medewerking van DATS 24 en vijf winnende gepimpte fluo jackets 

aanduiden.  

* het aantal zal variëren afhankelijk van het aantal deelnemende scholen 

 

Artikel 2│Deelname - deelnemer 

 Iedere secundaire school die lid is van XIUvzw op 1/11/2015 kan deelnemen aan 

de wedstrijd.  

 Elke deelnemende school beslist zelf of de deelnemer bestaat uit een klas, groep 

van leerlingen of 1 leerling.  

 Elke XIU-school mag slechts éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd.  

 Om geldig deel te nemen moet de school zich inschrijven tussen 1/10/2015 en 

31/10/2015 via het inschrijvingsformulier op de website www.xiu-jtvoi.org.  

 De inschrijving gebeurt door een persoon die ook als verantwoordelijke van de 

school voor de wedstrijd wordt aangesteld en door XIUvzw gecontacteerd wordt 

indien nodig. Om misverstanden te vermijden houdt XIU enkel contact met deze 

aangeduide en ingeschreven verantwoordelijke van de school. 

 Op 29/2/2016 wordt de wedstrijd afgesloten. Het gepimpte fluo jacket met 

ingevulde inlichtingenfiche dient ten laatste op 29/2/2016 om 18u in het bezit van 

XIUvzw te zijn.  

 

Artikel 3│Pimpen 

 Het pimpen kan door aanbrengen van slogans , tekeningen of specifieke 

materialen op het fluo jacket. 

 De grijze reflecterende stroken mogen niet weggehaald of verstopt worden. 

http://www.xiu-jtvoi.org/
http://www.xiu-jtvoi.org/
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 Het pimpen mag de voornaamste functie van het fluo jacket, nl het verhogen van 

de zichtbaarheid in het verkeer, niet verhinderen.  

 Alle kosten die de deelnemer maakt om te komen tot het ontwerp zijn voor 

rekening van de deelnemer. 

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

enkel voorkomen op de inschrijffiche online en in het dossier dat ingediend wordt 

bij het gepimpte fluo jacket en niet op het fluo jacket zelf. 

 Op de keerzijde van het gepimpte fluo jacket staat enkel een schuilnaam die ook 

vermeld wordt bij inschrijving online en in het dossier dat bij het fluo jacket wordt 

ingediend. 

 

Artikel 4│Gepimpte fluo jacket en dossier 

 Het gepimpte fluo jacket wordt opgestuurd naar XIUvzw – POSTBUS 130 -

8500 Kortrijk ten laatste op 29/2/2016. 

 Het gepimpte fluo jacket wordt vergezeld van een document met de naam van de 

verantwoordelijke van de school,  alsook met de naam of namen van ontwerpers 

en de schuilnaam die op het gepimpte fluo jacket staat. 

 Het document dat dient ingevuld te worden is bijgevoegd in bijlage 1 van dit 

reglement. 

 Indien bepaalde specifieke materialen gebruikt werden, wordt ook dit vermeld in 

het dossier. 

 Het gepimpte fluo jacket blijft in het bezit van XIU vzw. 

 

Artikel 5│Prijzen 

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

prijzenpakket. Dit pakket bevat oa. verkeersveilig materiaal en gadgets en is 

afgestemd op de doelgroep van jongeren van 12-18 jaar. 

 Het pakket wordt ten laatste in de loop van de maand januari 2016 aan de 

deelnemende scholen bezorgd. 

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

gepimpte fluo jacket insturen, worden geschrapt voor deelname aan een XIU 

wedstrijd in schooljaar 2016-2017 en kunnen bijgevolg geen aanspraak maken op 

een gratis XIU pakket dat schooljaar. 

 Na verloop van de deadline selecteert een jury, bestaande uit vertegenwoordigers 

van de organiserende groepering en externen gelinkt met verkeersveiligheid, de 

vijf  laureaten. De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk en er is geen 

verhaal mogelijk tegen haar soevereine beslissing. 
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 De inzendingen worden beoordeeld op hun originaliteit, de mate waarin de 

zichtbaarheid in het verkeer wordt gerealiseerd, het aanspreken van jongens en 

meisjes in de leeftijdsgroep van 12-18 jaar en het aansporen van jongeren om 

zich zichtbaarder te maken in het verkeer.  

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

verdere stappen ondernomen met de winnende scholen. 

 De uitslag van de wedstrijd worden bekendgemaakt op de website van XIU 

 De vijf winnende scholen ontvangen elk 750 fluo jackets aangeboden door DATS 

24 en XIUvzw , bedrukt met het logo van de school of het winnende ontwerp 

indien dit technisch haalbaar is. 

 

Artikel 6│Rechten, auteursrecht, intellectueel eigendom en copyright 

 De deelnemende scholen waarborgen uitdrukkelijk dat het ingediende fluo jacket 

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

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

laten gelden. Elke deelnemer waarborgt alle toelatingen te hebben bekomen voor 

het gebruik van het ingediende materiaal in om het even welke vorm door de 

leden van de organiserende groepering. 

 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 ontwerp zonder enige beperking in tijd en ruimte te laten 

gebruiken door XIU voor communicatie. 

 Door het indienen van de fluo jacket staat de winnende school alsook de 

ontwerper, al de rechten af. De rechten worden overgeheveld naar XIUvzw.  

 De winnende scholen zullen vermeld worden bij elke vorm van publicatie over 

deze wedstrijd en zijn resultaten, en bij elke uitvoering van het originele ontwerp 

of afgeleiden hiervan. 

 

Artikel 7│Nietigheid en verantwoordelijkheid 

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

genomen.  

 De uiterste datum van inschrijving online voor de wedstrijd is 31/10/2015 om 

0.00u 

 Het gepimpte fluo jacket en het dossier dienen uiterlijk op 29/2/2016 in het bezit 

te zijn van XIU vzw. 

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

wijzigingen van modaliteiten van de wedstrijd, of voor uitstel, onderbreking of 
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annulatie van de wedstrijd om redenen onafhankelijk van haar wil. Evenmin kan 

zij verantwoordelijk gesteld worden voor uitstel, onderbreking of annulatie van de 

uitvoering van het winnende ontwerp. 

 Alle deelnemers nemen deel op hun eigen verantwoordelijkheid. 

 Op geen enkele wijze kan XIU vzw aansprakelijk worden gesteld voor eender 

welke gebeurtenis die nadelig kan zijn voor de deelnemers. 

 In geval van misbruik, misleiding of fraude behoudt XIU vzw zich uitdrukkelijk het 

recht toe de betrokken deelnemers uit te sluiten. 

 

Artikel 8│Bescherming van persoonlijke gegevens 

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

het privé-leven geldt voor de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Deze gegevens 

worden niet opgeslagen in een adressenbestand. 

 

Artikel 9│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/
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Bijlage 1: Inlichtingsfiche XIU wedstrijd 2015-2016 

Samen met gepimpte fluo jacket opsturen naar: 

XIU - Postbus 130 - 8500 Kortrijk 

Voor 29/02/2016 

 

Naam van de school: 

 

Adres van de school: 

 

 

Directie van de school: 

 

 

XIU verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de wedstrijd: 

 

 

Naam/namen van de ontwerper(s): 

 

 

Schuilnaam die gebruikt wordt door de school/ontwerpers en op de achterkant 

van de fluo jacket staat: 

 


