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2019/GR/203 -Wedstrijdreglement voor de toekenning van een naam aan het nieuwe zwembad goedkeuring.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Gemeenten Anzegem en Deerlijk bouwen een zwembad aan het Ommersheimplein.
Het nieuwe zwembad heeft nog geen naam.
Om de communicatie over het zwembad te versterken, is het aangewezen het zwembad een naam te
geven.
Beide gemeenten wensen hiervoor de hulp van de inwoners in te roepen en schrijven hiervoor een
wedstrijd uit.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art. 1 : Onderstaand reglement goed te keuren

Reglement wedstrijd 'zwembad zoekt naam'
Artikel 1: Algemeen
De wedstrijd 'zwembad zoekt naam' is toegankelijk voor iedereen (dus ook voor niet-inwoners) en
loopt van 15 juli t.e.m. 15 september 2019. Er wordt geen leeftijdsbeperking opgelegd. Wie deelneemt
aan deze wedstrijd aanvaardt het reglement en elke mogelijke beslissing van de jury.
Artikel 2: Organisatie
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Toezicht op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op
het aanwijzen van de winnaar, het toewijzen van de prijs en het verzenden of overhandigen ervan
wordt uitgeoefend door de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Anzegem en
Deerlijk, tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.
Artikel 3: Deelnemen
Wie wil deelnemen aan de wedstrijd kan dit op de volgende manieren doen:
•

digitaal via www.denkmee.anzegem.be

•

het voorstel opsturen naar 'Gemeente Anzegem, 'zwembad zoekt naam', De Vierschaar 1,
8570 Anzegem

•

telefonisch naar tel 056 69 44 31

Alle voorstellen worden bijgehouden door de Anzegemse Communicatiedienst en op het platform
www.denkmee.anzegem.be. Van 17 tot en met 30 september 2019 kunnen de inwoners dan via het
platform stemmen op hun favoriete naam. Deze stemmen tellen mee voor 50%. De andere 50% wordt
bepaald door een onafhankelijke jury.
Door deel te nemen staat men alle rechten op de naam af aan de organisator.
Artikel 4: Verantwoordelijkheid
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van documenten
die geen of een laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben.
Artikel 5 : Verloop van de wedstrijd
Enkel de voorstellen die het gemeentebestuur ten laatste op 15 september 2019 om 23u59 bereiken
komen in aanmerking. Voor voorstellen die per brief worden opgestuurd, geldt de poststempel of de
datumstempel (registratie op het gemeentehuis) als bewijs.
De Anzegemse Communicatiedienst houdt alle voorstellen bij en groepeert ze op het platform
www.denkmee.anzegem.be. Van 17 tot en met 30 september kunnen inwoners dan op dit platform
stemmen op hun favoriete voorstel. Deze stemmen tellen voor 50%. De andere 50% wordt bepaald
door een onafhankelijke jury. De colleges van burgemeester en schepenen van Anzegem en Deerlijk
zullen een onafhankelijke en deskundige jury samenstellen onder voorzitterschap van beide
schepenen van sport van de gemeenten Anzegem en Deerlijk.
In de loop van oktober zal deze jury de uiteindelijke winnaar kiezen.
Gemeenten Anzegem en Deerlijk schenken de winnaar een jaarabonnement voor het nieuwe
zwembad. Indien de winnende naam voorgesteld werd door meerdere deelnemers, zal een
onschuldige hand de eindwinnaar trekken.
De jury behoudt zich het recht om geen winnaar aan te duiden als er geen geschikt voorstel wordt
ingediend.
Artikel 6: Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement,
evenals elke beslissing die de organisator zou moeten treffen. Deelnemers gaan akkoord dat zij als
winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) in de gemeentelijke communicatiekanalen
verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Niet
voorziene gevallen worden behandeld door de organisator. Elke uitspraak is bindend.
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Art. 2: Dit reglement wordt bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke websites en een
vermelding in de infobladen van Anzegem en Deerlijk.
Art. 3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het decreet lokaal bestuur.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 17 juni 2019
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