Reglement publiekswedstrijd naar aanleiding van 20 edities
Erfgoeddag
Waarheid of
leugen?
In 2021 viert Erfgoeddag de
20ste editie van het
evenement. We nodigen u
dan ook uit om in uw
geheugen te duiken.
Vanaf maandag 5 april verschijnt er iedere dag een stelling op erfgoeddag.be.
Deze stellingen komen van de deelnemende organisaties die Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel
maken tot het evenement dat het vandaag is.
Opzet
Is de stelling waar of niet waar? Het publiek kan iedere dag opnieuw deelnemen. Elke dag prijs!
Waarom deze wedstrijd?
De wedstrijd toont op een laagdrempelige manier hoe breed cultureel erfgoed is, waar het zich
allemaal kan afspelen, welke spelers er betrokken zijn en welke verhalen zij allemaal vertellen.
De winnaars worden bekendgemaakt na Erfgoeddag.
1. Algemeen
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, hierna
genaamd ‘de organisatoren’, in het kader van Erfgoeddag 2021 met als thema ‘De Nacht’.
Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag wordt het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de kijker
gezet. De editie van 2021 vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 april.
2. Hoe verloopt de wedstrijd?
Iedere dag verschijnt er een wedstrijdvraag via de App quiz-app.co. Deze vraag wordt
gecommuniceerd via de socialemediakanalen van Erfgoeddag en www.erfgoeddag.be. De persoon
die het correcte antwoord geeft, wint. Wie die persoon is, wordt bepaald door de logica achter Quizapp.co. Als je deelneemt ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van quiz-app.co en van
Facebook. De organisatoren verwerken of bewaren geen (persoons)gegevens van de deelnemers aan
deze wedstrijd.
Een voorbeeld van een wedstrijdvraag is:
De stelling van Den ast Halle:
“Editie met als thema ’t Zit in de familie draaide in Halle rond de familie Servais. François Servais was
een beroemde cellist”.
Is dit waar of niet waar?
3. Prijzen

Er wordt per vraag een prijs voorzien. De organisatie neemt telkens contact op met de winnaar
omtrent het overhandigen van de prijs. Covid-19 speelt hierbij een belangrijke rol: veiligheid staat
voorop voor zowel de deelnemer als de organisatie.
4. Toepassing van het Reglement
De organisatoren (FARO) passen dit Reglement in eer en geweten toe. In geval van twijfel over de
toepassing beslissen de organisatoren. Bij onregelmatigheden hebben de organisatoren het recht je
inzending ongeldig te verklaren. De beslissingen van de organisatoren in verband met de winnaars
zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten. Er wordt dus niet over gecorrespondeerd of
getelefoneerd. De organisatoren hebben het recht het Reglement te allen tijde aan te passen
wanneer zij dit nodig achten. Door deel te nemen verklaar je je akkoord met dit Reglement.

