Wedstrijdreglement Prijsuitreiking LEO’S 2022 (Leukste
Economische Onderneming Sint-Gillis-Waas)
Algemeen
1. Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de wedstrijd Prijsuitreiking Leo’s, een
organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas, het handelsoverleg van SintGillis-Waas en de Provincie Oost-Vlaanderen.
2. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer (ondernemer, burger
die stemt en jeugdbeweging die foto’s neemt) zonder voorbehoud of beperking alle
bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de jury en organisator.
3. De organisator behoudt zich het recht om op elk moment eenzijdig de wedstrijd te
onderbreken, stop te zetten en/of ongepaste inhoud van deelnemers te verwijderen.
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding behoudt de organisator zich het
recht om deelnemers uit te sluiten.
4. De organisator kan noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
voortvloeiend uit deelname aan de wedstrijd, noch verantwoordelijk worden geacht
voor een onsuccesvolle poging tot deelname (bijvoorbeeld maar niet beperkt :
technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails,
verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending …).
5. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van
zijn gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de
promotieactie.

Wedstrijdverloop en -voorwaarden
Voor burgers die stemmen:

6. Stemmen op de favoriete handelaar kan vanaf 28 augustus tot en met 30 september
2022. Deelnemen aan de wedstrijd kan via www.sint-gillis-waas.leos of door middel
van een stembiljet (zie infoblad september - oktober). Het stembiljet kan
gedeponeerd worden in een doos aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of in de
brievenbus, Burgemeester Omer De Meyplein 1 te Sint-Gillis-Waas.
7. Er zijn 10 winnaars, zij winnen een Sint-Gillisse kadobon
a. 5 kadobonnen van 20 euro voor Starter van het Jaar
b. 5 kadobonnen van 20 euro voor Ondernemer van het Jaar

8. De prijsvraag staat open voor iedere natuurlijke persoon met woonplaats in België,
die aanwijsbare klantgerichte connecties heeft met Sint-Gillis-Waas én die minstens 7
jaar oud is. Er wordt slechts 1 deelname/reactie per persoon aanvaard. Er is
maximum 1 prijs per adres te winnen.

9. De winnaars worden door de organisator vanaf 3 oktober per e-mail of telefonisch
verwittigd. De winnaars, of een afgevaardigde, dienen de kadobonnen zelf af te halen
tijdens de openingsuren van het Administratief en Bestuurscentrum (gemeentehuis).

Voor deelnemende ondernemers:

10. De kandidaten voor zowel Ondernemer als Starter van het Jaar beschikt over een
onderneming met vestiging in Sint-Gillis-Waas. Elke ondernemer, zelfstandige,
winkelier, horecauitbater … die in het bezit is van een ondernemingsnummer en
goederen en/of diensten aanbiedt aan particulieren, en die niet aangesloten is bij een
winkelketen (uitz. franchisewinkel) die gevestigd zijn in de gemeente Sint-Gillis-Waas
(inclusief de deelgemeenten De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels).

11. De kandidaten voor Etalage van het Jaar beschikken over een handelszaak met
etalage in Sint-Gillis-Waas.
12. De Ondernemer van het Jaar en Starter van het Jaar worden door de klanten
genomineerd. De ondernemer heeft het recht om zijn klanten aan te sporen om op
hem/haar te stemmen. De stemming gebeurt anoniem, de ondernemer heeft geen
zicht of de klant effectief op hem/haar stemt.
13. Er worden affiches ter beschikking gesteld ter promotie van de stemming. Elke
ondernemer kan enkele affiches opvragen bij de gemeente. De affiches kunnen
afgehaald worden, of worden desgewenst per post opgestuurd. De ondernemer kan
ook het pdf-bestand downloaden of opvragen en de affiche zelf afdrukken.
14. Uit de lijst van de genomineerden wordt door de gemeente de 10 favorieten voor
Ondernemer en de 10 favorieten voor Starter van het Jaar geselecteerd. Dit zijn de
kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
15. Vanaf 3 oktober worden de 10 favoriete Ondernemers van het Jaar en de 10
favoriete Starters van het Jaar door de gemeente ingelicht.
16. Om te kunnen dingen naar de titel van Ondernemer van het Jaar en Starter van het
Jaar, wordt aan de 10 favorieten de opdracht gegeven een vragenlijst in te vullen
en/of een promofilmpje in te dienen.
17. Het promofilmpje voor Starter van het Jaar en Ondernemer van het Jaar mag max. 1
minuut duren, en moet vóór 18 oktober gestuurd worden naar een shared Sharepoint.
De link hiervoor wordt doorgestuurd naar de genomineerden.
18. De vragenlijst voor Starter van het Jaar en Ondernemer van het Jaar moet vóór 18
oktober ingevuld doorgestuurd worden naar ondernemen@sint-gillis-waas.be
19. De jury (bestaande uit juryleden: Peter van de Putte, Pascal Buytaert, Jo Cornu,
Marleen Moorthamers en Anja Goossens) voor Ondernemer van het Jaar en Starter
van het Jaar selecteert op basis van de ingevulde vragenlijst en/of het promofilmpje
de winnaar en 2 laureaten voor zowel categorie Ondernemer als Starter van het Jaar.
De 2 winnaars en de 4 laureaten worden in de periode van 7 en 8 november op de
hoogte gebracht. Aan de laureaten en winnaars wordt niet meegedeeld wie winnaar

is. Bekendmaking van beide winnaars gebeurt op het event, op 8 november 2022, in
OC Parochiehuis De Klinge.
20. De jury voor Etalage van het Jaar (bestaande uit juryleden van de administratie van
Sint-Gillis-Waas) selecteert op basis van de doorgestuurde foto’s (foto’s genomen
door jeugdbewegingen), de winnaar en 2 laureaten. De winnaar en de 2 laureaten
worden in de periode van 7 en 8 november op de hoogte gebracht. Aan de laureaten
en winnaar wordt niet meegedeeld wie de winnaar is. Bekendmaking van de winnaar
gebeurt op het event, 8 november 2022, in OC Parochiehuis De Klinge.
21. De prijs voor de winnaars bestaat uit een trofee ontworpen door de leerlingen van de
kunstacademie Woord en Beeld van het Volwassenonderwijs in Sint-Gillis-Waas én
een vermelding in het gemeentelijk infoblad. De winnaars en laureaten ontvangen
een mand met streekproducten.
22. De laureaten of in uitzonderlijke gevallen een afgevaardigde, dienen aanwezig te zijn
op het event, 8 november 2022.

Voor de jeugdbewegingen die foto’s van etalages doorsturen

23. Voor de categorie Etalage van het Jaar, worden, in samenspraak met de
jeugdbewegingen van Sint-Gillis-Waas, foto’s van de etalages genomen in de periode
van 1 september tot en met 18 oktober 2022.

24. Elke jeugdbeweging van Sint-Gillis-Waas ontvangt een mondelinge en schriftelijke
uitnodiging om deel te nemen aan de wedstrijd.
25. Er zijn 5 x 20 euro aan kadobonnen te winnen. De kadobon gaat niet naar een
persoon, niet naar de jeugdbeweging, maar naar de afdeling van de jeugdbeweging
van de uitgelote foto.
26. De foto’s moeten doorgestuurd worden naar een shared Sharepoint. De betreffende
link wordt doorgestuurd via de dienst Jeugd naar de jeugdbewegingen.
Elke doorgestuurde foto bevat de naam van afdeling + de naam van jeugdbeweging
+ naam van etalage (of adres van etalage).
27. Iedere foto maakt kans op een prijs. De prijs voor de jeugdbewegingen gaat niet
specifiek naar de foto van de mooiste etalage, maar er wordt willekeurig een winnaar
geselecteerd. Meer inzendingen geven dus meer kans om te winnen als
jeugdbeweging. Elke afdeling (van een jeugdbeweging) mag foto’s nemen van alle
etalages van handelszaken over het volledige grondgebied van Sint-Gillis-Waas.
28. Elke afdeling stuurt één foto per handelszaak, maar kan dus meerdere handelszaken
fotograferen. Het beeld van deze foto bevat de etalage én minstens één jongere van
de jeugdbeweging.
29. De winnaars worden vanaf 20 oktober op de hoogte gebracht. Zij – of een
afgevaardigde – dienen zelf de kadobon tijdens de kantooruren af te halen in het
Administratief en Bestuurscentrum (gemeentehuis).

