Reglement ‘Koop lokaal en je bent #zoklaarvoorhetschooljaar’wedstrijd
1. Concept van de actie
De Provincie West-Vlaanderen wil via OC West en haar ‘Ik koop lokaal’-campagne de WestVlaamse consumenten stimuleren om te winkelen bij hun lokale handelaars. Met deze
#zoklaarvoorhetschooljaar-campagne zetten we lokaal kopen extra in de kijker tijdens de
start van het schooljaar.
2. Looptijd en timing
De wedstrijd loopt van 21 augustus 2020 t.e.m. 6 september 2020 (23u59).
3. Deze actie wordt georganiseerd door Ondernemerscentra West-Vlaanderen, gevestigd te
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk.
4. De deelname aan deze actie is gratis.
5. Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de
voorwaarden van dit reglement.
6. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke
vertegenwoordiger.
7. Elk persoonlijk profiel kan 1 keer deelnemen per communicatiemedium (zijnde Facebook en
Instagram). Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending
als de deelname beschouwd.
8. Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal
voldoen, worden uitgesloten.
9. Medewerkers van Ondernemerscentra West-Vlaanderen, UNIZO West-Vlaanderen en Leiedal
zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
10. Ondernemerscentra West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de
actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige
wijze in strijd handelt met dit reglement of in geval van misbruik, misleiding of bedrog.
11. Deelnemers moeten in België wonen.
12. Deelnemen kan via de Facebookpagina en het Instagramprofiel van Ik koop lokaal:
• Via Facebook:
1. Like de Ik koop lokaal Facebookpagina.
2. Like de post over de wedstrijd.
3. Reageer op deze post.
4. Post een originele foto van jouw lokale #zoklaarvoorhetschooljaar-aankoop bij een
West-Vlaamse winkelier via de Facebook-pagina van Ik koop lokaal of onder deze
post, TAG jouw winkelier en maak kans op een West-Vlaams
#zoklaarvoorhetschooljaar-pakket!
De foto met de meeste likes wint een #zoklaarvoorhetschooljaar-pakket.
Daarnaast geven we nog 3 West-Vlaamse Bidong-doppers weg aan de personen met de
leukste reactie onder deze post.
• Via Instagram:
1. Volg @ikkooplokaal op Instagram.
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2. Like de post over de wedstrijd.
3.Reageer op deze post: waarom, waar, wat… koop jij lokaal voor het nieuwe schooljaar?
4. Deel jouw #zoklaarvoorhetschooljaar-aankoop via Instagram. TAG @ikkooplokaal en
@dewinkelier. Gebruik #zoklaarvoorhetschooljaar.
De leukste reactie wint een #zoklaarvoorhetschooljaar-pakket, drie anderen winnen een
Bidong-dopper.
Prijzenpot
De prijzenpot bestaat uit:
Eén West-Vlaams #zoklaarvoorhetschooljaar-pakket via deelname op Facebook, één WestVlaams #zoklaarvoorhetschooljaar-pakket via deelname op Instagram. Een
#zoklaarvoorhetschooljaar-pakket bevat: West-Vlaamse totebag, Bidong-dopper, stickervel
met West-Vlaamse spreuken, notablok ‘Huheuhensteuntjes’, pepermuntjes VO NE GOEI’N
ASEM, fietszadelhoes en West-Vlaamse lekkernijen.
3x Bidong-dopper te winnen via deelname op Facebook, 3x Bidong-dopper via deelname op
Instagram.
De winnaars worden per e-mail, Messenger of per telefoon verwittigd in de loop van de
maand september.
Deelnemers verbinden zich ertoe dat hun inzending zichtbaar is op de sociale media-kanalen
van Ik koop lokaal.
De prijswinnaars verlenen door deelname toestemming aan Ondernemerscentra WestVlaanderen om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de
winnaars.

