Reglement wedstrijd lancering nieuwe
website van Klas Op Stap
Klas Op Stap lanceert in de tweede week van september haar nieuwe website. Om de
bezoekers op een leuke manier te laten kennismaken met deze website wordt er hierover een
wedstrijd georganiseerd waarbij men verschillende klasuitstappen kan winnen.
Het gaat om klasuitstappen van het Ecohuis, de dienst Cultuur, Sporting A en Atlas.
Artikel 1 – Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door Klas Op Stap, welk deel uitmaakt van het
Onderwijsnetwerk Antwerpen.
De wedstrijd zal worden aangekondigd vanaf 10 september 2018 via een nieuwsflits op 10
september alsook op de nieuwe website van Klas Op Stap: www.klasopstap.be
Artikel 2 – Periode
Deelname aan deze wedstrijd kan vanaf 10 september 2018 tot en met 21 september 2018.
Artikel 3 – Deelnemers
Iedere onderwijsprofessional gelinkt aan de Antwerpse school kan deelnemen aan deze
wedstrijd.
Artikel 4 – Spelregels








Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement evenals
elke beslissing die de organisator zou nemen.
De deelnemer kan verschillende klasuitstappen voor het kleuter, basis, & secundair
onderwijs winnen door het invullen van een formulier met drie meerkeuzevragen die
handelen over de website van Klas Op Stap, gevolgd door een schiftingsvraag. Op de
website is per doelgroep en per klasuitstap een link opgenomen naar het formulier.
Per formulier kan er via een e-mailadres eenmalig worden deelgenomen.
Elke deelnameformulier dient correct te worden ingevuld: vermelding naam,
voornaam, mailadres, voor welke klas je deelneemt, voor welke school je deelneemt.
Elke deelnemer geeft aan dat hij of zij akkoord gaat met de wedstrijdvoorwaarden van
dit wedstrijdreglement en alle gegevens correct en naar waarheid zijn ingevuld.
Elke deelnemer kan verschillende keren deelnemen afhankelijk van het aantal
klasuitstappen dat er wordt weggeven door de deelnemende partners.
De meerkeuzevragen luiden als volgt:
- 1. In hoeveel hoofdthema’s zijn de activiteiten op Klas Op Stap ingedeeld?
o 3
o 20
o 5
- 2. Op welk e-mailadres kan je Klas Op Stap bereiken?
o klasopstap@stad.antwerpen.be



o KOS@stad.antwerpen.be
o info@klasopstap.be
-3. Tot wanneer kan je een nieuwe aanvraag indienen voor het Sociaal Fonds voor het
schooljaar 2018-2019?
o 30 september 2018
o 25 december 2018
o 1 september 2018
De schiftingsvraag luidt: “Hoeveel unieke bezoekers zijn er op www.klasopstap.be op
11 september 2018? (Tip: tussen 1 en 30 juni 2018 had www.klasopstap.be 3.085
bezoekers)
Deelname kan tot uiterlijk 21 september 2018 om 23.59h.

Artikel 5 – Winnaar & prijs
Volgende deelnemende partners geven volgende klasuitstappen weg:


Het Ecohuis:

- Eco-workshop: Een boom in de winkelkar (5e-6e basis)
- Urban Jungle - Creëer de stad van de toekomst (5e tot 7e secundair)
- Eco-workshop: Screen de stad, klik je toekomst (3e tot 7e secundair)
- Een bijenrondleiding: Bijen in de stad (2e-3e kleuterklas)



De dienst Cultuur

MAS
- Een rondleiding met atelier in de expo Feest! (3e-6e basis)
- Een rondleiding in de expo Feest (1e tot 7e secundair)
RSL
- Vluchten voor het Klimaat: Workshop in Carl De Keyzer: (3e graad basis)
Letterenhuis
- Workshop Inspiratie overal (3e graad secundair TSO/BSO)

Middelheimmuseum
- Middelheimmuseum Op zoek naar de kunstschat (1e tot 3e kleuterklas)



Sporting A

- Initiatietraining Judo van Dojo WIlrijk (1e tot 3e basis)

- 2x Basketbalinitiatie van Mercurius BBC (1x voor 3e kleuterklas en 1x voor basis)
- Dansles Danzateljee (1e tot 7e secundair)



Atlas

- 4x Democratiefabriek (3e tot 7e secundair)
- 4x andere workshops afhankelijk van de keuze
- Mensen, migranten en papieren (5e tot 7e secundair)
- Integratie: hoe kijk je ernaar? (5e tot 7e secundair)
- Activist! Radicaal! Extremist! (5e tot 7e secundair)
- Superdiversiteit: gedeeld verleden, gedeelde toekomst (5e tot 7e secundair)

De deelnemer die de drie meerkeuzevragen correct heeft en het dichtste bij de schiftingsvraag
zit, is de winnaar. Er zijn meerdere winnaars mogelijk per deelnemende partner afhankelijk
van hoeveel klasuitstappen die deze weggeeft. Indien twee deelnemers hetzelfde antwoord
hebben gegeven op de schiftingsvraag, dan wint diegene die eerst heeft deelgenomen. Indien
er slechts één deelnemer is voor een klasuitstap die drie juiste meerkeuzeantwoorden heeft,
dan wint deze deelnemer. Indien een winnaar afziet van zijn/haar prijs, dan wint de
eerstvolgende die het dichtst bij de schiftingsvraag zit en de 3 meerkeuzevragen correct heeft.
Deze uitstappen zijn geschikt voor klassen met een maximum van 24 leerlingen.
De winnaars zullen ten laatste op 28 september 2018 op de hoogte worden gebracht via het
opgegeven e-mailadres.
Artikel 6 – Wijziging van de wedstrijd
De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan
te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen.
Hij kan niet aansprakelijk worden gehouden indien, ingevolge omstandigheden buiten zijn wil
om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
Druk-, spel-, zet- en/of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor
schadevergoeding en/of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
Artikel 7 – Uitsluiting wedstrijd
Deelnames die te vroeg of te laat binnen komen en/of niet voldoen aan de
deelnemingsvoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.
In het geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het
recht om, na een schriftelijke aanmaning, de betrokken deelnemer uit te sluiten van de
onderhavige wedstrijd gehouden door de organisator.
Artikel 8 – Privacyverklaring
De stad Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden verwerkt door de stad in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna
AV genoemd) en onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming,
mevrouw Anne Baré, informatieveiligheid@stad.Antwerpen.be.
Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de deelname aan deze wedstrijd.
Voor deze verwerking heeft u toestemming gegeven. U kan ten allen tijde deze toestemming
intrekken.
De door u verstrekte gegevens zullen gedurende een periode van twee maanden bijgehouden
worden.
Ingevolgde de AV hebt u recht van inzage en verbetering van uw gegevens. U kan deze
rechten uitoefenen door contact op te nemen met Klas Op Stap van Onderwijsnetwerk
Antwerpen via het e-mailadres klasopstap@stad.antwerpen.be.
Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met
name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een
foutieve manier verwerkt worden.

