
WEDSTRIJDREGLEMENT - VAKANTIEACTIE 2022 “Stuk(ken) maken!” 
 
 
1. De wedstrijd is open voor alle leerlingen van de Academie en Vaktekenschool van Temse, 

ongeacht hun leeftijd. 
2. Elke leerling kan maar met 1 inzending (= 1 puzzelcreatie waarbij er wordt vertrokken 

vanuit de door de academie gegeven kartonnen puzzel (15 x 21 cm)) aan de 
vakantiewedstrijd deelnemen.  

3. De wedstrijd loopt van donderdag 30 juni t.e.m. zondag 18 september 2022. 
4. Er zijn 3 wedstrijdcategorieën: 6 t.e.m. 11 jaar (categorie kinderen), 12 t.e.m. 17 jaar 

(categorie jongeren) en 18 t.e.m. … jaar (categorie volwassenen).  
5. Een “onschuldige hand” zal door middel van een loterij, waarbij elke deelnemende 

puzzel & tweede invulstrookje samen een “lot” vormen, binnen iedere 
wedstrijdcategorie 1 winnaar/lot trekken uit alle deelnemende inzendingen binnen die 
categorie. 

6. Elke winnaar van deze actie krijgt zijn of haar betaalde inschrijvingsgeld aan de academie 
voor schooljaar 2022-2023 terugbetaald. 

7. De winnende leerling moet op het moment van bekendmaking van de wedstrijduitslag 
ingeschreven zijn aan de academie voor schooljaar 2022-2023 en het hierbij horende 
inschrijvingsbedrag hebben betaald. Indien dit niet het geval is, wordt de inzending 
gediskwalificeerd en zal op basis van een nieuwe loting een nieuwe winnaar binnen die 
categorie worden bepaald die wel voldoet aan de hierboven omschreven voorwaarden 
inzake zijn of haar inschrijving aan de academie. 

8. Je inzending is enkel geldig als alle gevraagde contactgegevens correct, duidelijk en 
volledig zijn ingevuld. Bevestig hiervoor 1 van de invulstrookjes met de contactgegevens 
degelijk vast aan de puzzel. De inzending wordt gediskwalificeerd indien hier niet aan 
wordt voldaan. 

9. Je geeft een tweede invulstrookje af met hierop dezelfde contactgegevens, ofwel aan het 
secretariaat van de academie of aan de leerkracht waarvan je les krijgt, gelijktijdig met 
het afgeven van de deelnemende puzzelcreatie. 

10. Alle inzendingen moeten ten laatste op zondag 18 september 2022 worden bezorgd op 
het secretariaat van de hoofdschool (Schoolstraat 17, 9140 Temse) of aan de leerkracht 
waarvan je les krijgt. Latere inzendingen mogen niet participeren aan de loterij. 

11. Door deel te nemen aan de vakantieactie geef je de academie integraal toelating om 
jouw inzending of beeldmateriaal van deze inzending te gebruiken binnen 
promotiemateriaal, fysiek en/of digitaal, dat de academie zou produceren en 
verspreiden ter promotie van de school en zijn activiteiten, evenementen of opleidingen. 

12. Door deel te nemen aan de vakantieactie geef je de academie integraal toestemming om 
jouw puzzel deel te laten uitmaken van een digitale of fysieke expositie die tijdens 
schooljaar 2022-2023 zal worden georganiseerd voor het grote publiek. 


