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VALENTIJNSACTIE ‘MENEN KUST ZE’ – 
WEDSTRIJDREGELEMENT  
 
Artikel 1: concept 

De fotowedstrijd in het kader van Valentijn, ‘Menen kust ze’, is een organisatie van Stad Menen. 

Kus je Valentijn aan onze liefdesboom op de Grote Markt te Menen, op Lauweplaats of Rekkem Plaats of kies 
jullie eigen liefdesboom in Menen, Lauwe of Rekkem. Neem een foto, met een accentje rood, en stuur hem naar 
ons door. 

Artikel 2: deelname 

§1: De foto’s moeten volgende elementen bevatten: 
 Een kus 
 Met je ‘Valentijn’  
 Een accentje rood (kledingstuk, accessoire, achtergrond,….) 

De foto mag genomen worden aan jullie eigen liefdesboom in Menen, Lauwe of Rekkem of aan onze 
liefdesboom op de Grote Markt te Menen, op Lauweplaats of Rekkem Plaats.  

§2: De wedstrijd staat open voor inwo(o)n(st)ers in Menen, Lauwe en Rekkem.  

§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 https://www.menen.be/menenkustze  

max. 1 deelname met 1 foto per adres is toegestaan. Limiet en types zijn bepaald in het 
deelnameformulier 

 Deelnemen kan van 24 januari 2022 tot en met 13 februari 2022. Laattijdige inzendingen komen niet 
meer in aanmerking.  

 Stemmen op de foto’s kan van 14 februari 2022 tot en met 20 februari 2022 
 Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto 
 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. 

§6: Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaart de deelnemer het wedstrijdreglement 

Artikel 3: stemming 

Alle foto’s die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement worden gepubliceerd in een fotoalbum 
op de Facebookpagina van de Stad Menen. 

Iedereen kan een stem uitbrengen op de foto’s. Het aantal vind-ik-leuks bepaalt de eindstand. Bij ex-aequo 
krijgen beide deelnemers een gelijk prijzenpakket.  

Er wordt geen communicatie gevoerd over de wedstrijd. Alle beslissingen vanwege het stadsbestuur inzake de 
wedstrijd zijn zonder verhaal.  

Artikel 4: prijzen 

De inzender van de foto met de meeste vind-ik-leuks wint een etentje ter waarde van €100 in een restaurant naar 
keuze in Menen, Lauwe of Rekkem. De prijs wordt gegeven in de vorm van een waardebon. De prijs is niet 
inwisselbaar tegen geldwaarde of een andere prijs.  

Artikel 5: winnaars 

De winnaar wordt bekendgemaakt op 21 februari 2022 en wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. In 
een afzonderlijk bericht wordt de winnende foto en naam van de winnaar 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. 


