Inschrijvingsformulier bebloemingswedstrijd
Elk jaar krijgen tuinliefhebbers de kans om uit te pakken met hun tuin in de jaarlijkse
bebloemingswedstrijd. Tuinliefhebbers strijden voor de titel van de mooiste tuin of gevel.
Ook landbouwers kunnen meedingen naar de prijs voor het best bebloemde landbouwbedrijf.
Deze wedstrijd heeft elk jaar heel veel succes.

Inschrijven
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je of je bedrijf dan in voor 30 juni 2019 in één van de vijf
categorieën:
Naam: ..................................................................................................................................................
Voornaam: .............................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ..................................................................................................................................
E-mailadres: ..........................................................................................................................................
Categorie:
gevel- en terrasbebloeming
bebloemde tuinen kleiner dan 75 m² (opritten niet meegeteld)
bebloemde tuinen groter dan 75m² (opritten niet meegeteld)
charmetuinen (is een tuin met hoofdzakelijk siergrassen, buxussen en minder bloemen)
landbouw- en commerciële bedrijven
Twijfel je over de categorie, dan kun je om een plaatsbezoek vragen.
Twijfel, plaatsbezoek nodig.
Kandidaten die het vorige jaar meer dan 65% behaalden, worden automatisch meegenomen in de
wedstrijd.

Verloop
Een professionele jury bezoekt tijdens de maand juli alle kandidaten en geeft punten op de
categorieën kleur, originaliteit en onderhoud. Enkel de tuinen die zichtbaar zijn vanop de openbare
weg komen in aanmerking voor de titel van de mooiste tuin of gevel. Voor de landbouwbedrijven is
dit niet van toepassing.
Na de zomer worden alle deelnemers uitgenodigd op de prijsuitreiking. Alle deelnemers die meer
dan 65% van de punten behaalden, krijgen een waardevolle prijs.

Toestemmingen
We willen graag de foto’s van je tuin, waarop jij mogelijk in beeld staat, gebruiken in publicaties
(zoals het gemeentelijk infoblad) of delen op onze website of sociale media. Ook willen we je
informeren over vergelijkbare activiteiten of je uitnodigen. Om je persoonsgegevens hiervoor te
gebruiken, hebben we je toestemming nodig.
Met dit formulier geef je de gemeente Middelkerke toestemming om persoonsgegevens van en
over jou te gebruiken en te verwerken. Jouw toestemming per onderdeel mag je op elk moment
intrekken.
Je toestemming
☐ Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt om mij te benaderen voor
uitnodigingen en (vergelijkbare) activiteiten.
☐ Foto’s van mij te maken en/of te publiceren op onze website, onze (sociale) media, onze
nieuwsbrief of publicaties (zoals gemeentelijk infoblad)
Van alle deelnemers die meer dan 65% van de punten behaalden, worden de naam, voornaam en
adres gepubliceerd. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt. Mocht je toch bezwaar hebben,
dan kun je dit altijd melden via bebloemingswedstrijd@middelkerke.be.

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.
De gegevens die via dit formulier verzameld worden, op basis van het reglement bebloemingswedstrijd, dienen voor je
deelname aan de bebloemingswedstrijd. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming
hebben of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je
verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je
toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op
www.Middelkerke.be voor meer informatie.)

Meer informatie?
Luc Van Belleghem - Groendienst - Gemeentebestuur - Molenstraat 45 - 8430 Middelkerke
Luc.VanBelleghem@middelkerke.be - 059 31 30 16

