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Artikel 1: Doel 
De wedstrijd #Façade8930 is een organisatie van Stad Menen en roept de inwoners van Menen, Lauwe en 
Rekkem op de Boulevard Solar zomer tot leven te brengen in de straten en buurten. 
 
Artikel 2: Deelname 
§1: Wie: de wedstrijd staat open voor inwo(o)n(st)ers van Menen, Lauwe en Rekkem.  
§2: Hoe: versier je gevel of straat op een creatieve en originele manier met bloemen, vlaggen, tekeningen, 
stoepkrijt, raamstiften,….en maak hier een leuke foto van.  

• De aangebrachte zaken mogen het doorgaand verkeer (bus, auto, fiets, voetgangers,…) niet hinderen.  
• Er mag geen schade aangebracht worden aan het openbaar domein 

§3: Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd indien zij uitdrukkelijke toestemming hebben van 
één van hun ouders of voogd. 
§4: Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement. 

• Deelnemers vullen het deelname formulier in op de website ………………………………….. 
max. 1 deelname met 1 foto per adres/straat is toegestaan. Limiet en types zijn bepaald in het 
deelnameformulier 

• Deelnemen kan van 15 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021. Laattijdige inzendingen komen niet meer 
in aanmerking.  

• Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto 
• Er mogen geen elementen aan de foto worden toegevoegd. De foto bijsnijden mag wel.  
• De foto kan gebruikt worden als promotie voor Menen of de deelgemeenten 
• Politieke mandatarissen komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. 

§5: In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt stad Menen zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van verdere deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. 
 
Artikel 3: Selectie 
Alle inzendingen die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement komen in aanmerking. Een jury 
zal een selectie maken en 6 prijzen toekennen (1 hoofdprijs en 5 nevenprijzen).  
Er wordt geen communicatie gevoerd over de wedstrijd. Alle beslissingen vanwege het stadsbestuur inzake de 
wedstrijd zijn zonder verhaal.  
 
Artikel 4: Prijzen 
Deelnemers maken kans op volgende prijzen: 

• 1 straatfeest t.w.v. €250 
• 5 Boulevard Solar Pretpakketten 

De prijzen zijn niet inwisselbaar.   
 
Artikel 5: Winnaars  
De winnaars worden bekendgemaakt in de loop van september 2021 en worden persoonlijk op de hoogte 
gebracht. In een afzonderlijk bericht worden de winnende foto’s en namen van de winnaars op de 
Facebookpagina van stad Menen geplaatst.  
De persoonsgegevens die de stad Menen verwerkt, vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze 
gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 


