
Reglement creatieve eindejaarswedstrijd ‘Kleur je kerst’

Artikel 1: Organisatie creatieve eindejaarswedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Socialistische Mutualiteit Brabant.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname
De wedstrijd is voorbehouden aan de kinderen (0 en 14 jaar) van de leden van de Socialistische Mutualiteit 
Brabant die in regel zijn met hun aanvullende verzekering (betaald ten minste tot september 2021). 
De wedstrijd is gratis.
De wedstrijd loopt van 29 november 2021 tot en met 3 januari 2022.
Inzendingen die de organisator ontvangt na 3 januari 2022 (postdatum) komen niet meer in aanmerking.
Iedere deelnemer ontvangt een bedankingsbrief.
De winnaars van de wedstrijd zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden voor eind januari 2022.
De uitslag van de wedstrijd kan niet worden betwist.

Artikel 3: Hoe worden de winnaars gekozen?
Een jury bestaande uit 4 FSMB-medewerkers kiest de origineelste werken die het best de feeërieke sfeer 
van de feestdagen oproepen.

Artikel 4: Welke prijzen kunnen gewonnen worden?

• Er zijn 1.850 geschenkcheques (speelgoedwinkel) te winnen.

Artikel 5: Hoe deelnemen aan de wedstrijd?
Via de uitnodigingsbrief van de Socialistische Mutualiteit Brabant kunnen de kinderen in het bezit komen van
de kleurplaten. Per kind van het gezin wordt er een kleurenplaat voorzien. 
Elk kind ongeacht de leeftijd heeft de keuze uit:

• inkleuren en/of een collage maken van de kleurenplaat; 
• een verkleedfoto doorsturen in het thema van kerst.

Het resultaat kan opgestuurd worden per post in een bijgevoegde vooraf gefrankeerde envelop (geen 
postzegel nodig), afleveren in de brievenbussen van onze kantoren of digitaal via de Facebook-pagina van 
JOETZ Brabant.

Wat na 3 januari bezorgd wordt (postdatum), komt niet meer in aanmerking voor een prijs.

De FSMB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onleesbare antwoorden en/of het verlies van 
elektronische inzendingen van de deelnemers. De FSMB is evenmin aansprakelijk voor de 
onbeschikbaarheid van haar website, sociale netwerkplatformen, server- of postproblemen of andere 
gebeurtenissen die buiten de controle van de organisatoren vallen.

Artikel 6:
De winnaars van de wedstrijd worden voor eind januari 2022 per brief op de hoogte gebracht. 

Artikel 7: 
De organisator van de wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze wedstrijd afgelast 
of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier aanspraak doen gelden tegenover de 
organisator.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, adres, e-mail en telefoon) worden verwerkt in 
overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 en alleen gebruikt in het kader van de specifieke 
wedstrijd waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer kan te allen tijde zijn recht van toegang,
rectificatie, verzet, beperking, schrapping en overdraagbaarheid uitoefenen.

Voor elk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens kan de functionaris voor gegevensbescherming 
worden gecontacteerd op het volgende adres: dataprotection@FSMB.be.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en ook niet gebruikt voor andere dan de in het 
reglement vermelde doeleinden.



Artikel 9: 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Dit reglement wordt bezorgd aan ieder die dat schriftelijk aanvraagt. Het is ook terug te vinden op de website
van de FSMB en via een link in het deelnameformulier voor de wedstrijd.

De Socialistische Mutualiteit Brabant wenst je veel succes met deze wedstrijd.
www.fsmb.be


