
                                                                                                                               

 
REGLEMENT WEDSTRIJD 100K ERASMUSSER 

 
 
 
ARTIKEL 1: WIE ORGANISEERT DE WEDSTRIJD? 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Epos vzw 
 
ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?  
 
Deze wedstrijd staat open voor iedere student of stagestudent aan een Vlaamse hogeschool 
of universiteit die in de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2020 een Erasmus+ 
studie- of stage ervaring doet/gedaan heeft in het buitenland. Wij zoeken Erasmusstudenten 
uit het Hoger Onderwijs en Erasmusstagestudenten met mobiliteiten gefinancierd door 
Erasmus+ vanuit kernactie 1. 
 
ARTIKEL 3: DATA VAN DE WEDSTRIJD 
 
Deze wedstrijd loopt tot 16 oktober 2020 -  23.59u. 
 
ARTIKEL 4: HOE MEEDOEN? 
 
Aan deze wedstrijd kan slechts op één manier worden deelgenomen: via het invullen van het 
formulier op deze Epos vzw website: https://www.epos-vlaanderen.be/nl/wedstrijd-100k-
erasmusser.  
Bij elke foto dienen de opgegeven hashtags vermeld te worden. 
 
ARTIKEL 5: PRIJZEN 
 
Een Interrail pas voor twee personen voor een student ter waarde van 502 euro.  
Een Interrail pas voor twee personen voor eens stagestudent ter waarde van 502 euro. 
. 
ARTIKEL 6  
 
Elke individuele student kan slechts één keer deelnemen. Het eerst ingediende formulier is 
daarom meteen definitief. 
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ARTIKEL 7: MEDEDELING AAN DE WINNAARS 
 
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via email uiterlijk op 30 oktober 
2020. Tevens zullen deze worden uitgenodigd voor het event op 10 december 2020 van 
Epos te Brussel , zijnde Grensverleggers, waar de officiële overhandiging van de prijs zal 
gebeuren. 
 
ARTIKEL 8: PUBLICATIE WINNAARS 
 
De namen van de winnaars zullen bekend gemaakt worden op de website van Epos vzw en 
de bijhorende sociale media kanalen van Epos. 
 
ARTIKEL 9: MOGELIJKE WIJZIGINGEN 
 
De vzw Epos behoudt zich het recht de wedstrijd, een artikel van het reglement of het 
verloop ervan te wijzigen indien dit nodig zou zijn wegens onverwachte omstandigheden of 
situaties buiten haar wil om. Ook de prijs kan veranderen door onvoorziene omstandigheden. 
Epos verbindt zich ertoe eventuele wijzigingen aan het wedstrijdreglement via de website te 
communiceren.  
 
ARTIKEL 10  
 
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud dit 
reglement, alsook alle beslissingen die Epos vzw kan nemen. 
 
ARTIKEL 11: RAADPLEGEN REGLEMENT 
 
Dir reglement kan worden geraadpleegd op de website van Epos vzw. Voor verdere vragen 
kan u zich wenden via email tot info@epos-vlaanderen.be. 
 
 
ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS  
 
Persoonsgegevens worden ingezameld met het oog op identificatie van de deelnemers aan 
de wedstrijd en zullen niet langer worden gebruikt worden voor marketingdoeleinden dan de 
datum dat deze officieel bekend gemaakt zullen worden, zijnde 10 december 2020. Daarna 
worden deze data bewaard tot 31 december 2021. Dit enkel met het oog op rapportering 
naar de financierende instanties.  
Elke deelnemer dient akkoord te gaan dat foto’s en teksten uit de ingezonden Instagram 
pagina gebruikt mogen worden op de website en de sociale media kanalen (Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn) van Epos vzw. 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
Door mee te doen aan deze wedstrijd verbindt de deelnemer er zich toe akkoord te gaan met 
de algemene voorwaarden (https://www.epos-vlaanderen.be/nl/disclaimer) en privacy 
verklaring van Epos (https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos-privacyverklaring ).  
 
Heb je na het lezen van onze voorwaarden nog vragen of bedenkingen? Neem dan contact 
met ons op via gdpr@epos-vlaanderen.be of bezoek onze webpagina voor klachten en 
meldingen (https://www.epos-vlaanderen.be/nl/meldingen-en-klachten-indienen-bij-epos). 
  
 
ARTIKEL 13: INSTAGRAM PAGINA 
 
Foto’s: zwart-wit of in kleur 
Minimum 5 foto’s per deelnemer 
Bijhorende hashtags bij elke foto 
Bijhorende tekst op de wedstrijdpagina op de Epos website: min 300 en max 700 woorden  
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