
 

 

Wedstrijdreglement “#westvlaamsehart en win een hoevepicknick” 

magazine West-Vlaamse hart – editie 23 – mei ‘21 

 

1. Om kans te maken op één van de 3 prijzen, m.n. een hoevepicknick bij Ingelzwam, posten deelnemers in de 

periode 24 mei ’21 t.e.m. 16 juli ’21 een foto op Instagram van een picknickuitstap naar één van de 17 

picknickplaatsen die vermeld staan in het magazine van het West-Vlaamse hart (editie 23 – blz 5). De 17 

picknickplaatsen staan ook aangeduid op kaart op de website van het West-Vlaamse hart. Check 

www.westvlaamsehart.be/picknick. Onderaan dit reglement staan de 17 picknickplaatsen ook nog eens opgelijst.  

 

2. De foto’s dienen openbaar gepost te worden op Instagram met de hashtag ‘westvlaamsehart’ én met vermelding 

van de locatie van de picknickplek. Voor de naamgeving van de locatie vermelden de deelnemers de namen van de 

locaties die in het magazine en op www.westvlaamsehart.be/picknick staan.  

 

3. Het Stadlandschap West-Vlaamse hart zal op 17 juli Instagram afschuimen op zoek naar foto’s van 

picknickuitstapjes naar één van voormelde 17 picknickplaatsen in het West-Vlaamse hart. Daarvoor zoekt het op 

het zoekcriterium #westvlaamsehart. Enkel foto’s met voormelde #, genomen op één van de 17 locaties in 

voormelde periode komen in aanmerking voor een prijs.  

 

4. Voor het aanduiden van de 3 winnende foto’s legt het Stadlandschap alle in aanmerking komende Instagramfoto’s 

voor aan een jury van 3 personen, samengesteld uit communicatiemedewerkers van de provinciale 

communicatiedienst, Westtoer en de werkgroep 100% West-Vlaams. De foto’s worden zonder vermelding van 

fotograaf, locatie of andere vermeldingen voorgelegd aan deze onafhankelijke jury. Deze jury zal 3 winnaars 

selecteren op criteria zoals ‘wervend’, ‘sfeer’, ‘originaliteit’, ‘thema picknick’,… 

 

5. De winnaars worden ten laatste op 26 juli ’21 persoonlijk geïnformeerd via het medium Instagram. De prijs wordt 

uitgereikt in de vorm van een tegoedbon voor een hoevepicknick bij Ingelzwam, Dossestraat 8 in Ingelmunster. De 

tegoedbonnen hebben een waarde van € 50 en worden per post opgestuurd naar de winnaars.  De prijzen kunnen 

niet worden ingeruild voor geld.  

 

6. Deelnemers kunnen verschillende foto’s, op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties posten op 

Instagram en zo hun kans op een prijs verhogen.  

 

7. De verschillende winnaars wonen niet op hetzelfde adres. Een winnaar kan dus slechts één hoevepicknick winnen.  

 

https://indd.adobe.com/view/9cc11dc0-bd60-4ee9-87db-4b1a127992eb
http://www.westvlaamsehart.be/picknick
http://www.westvlaamsehart.be/picknick
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