Deelnamevoorwaarden campagne “Korte Keten Kop 2019” – Provincie West-Vlaanderen

1. Voorstelling campagne “Korte Keten Kop 2019”
Van zaterdag 4 mei tot zondag 12 mei 2019 organiseren de Vlaamse provincies, samen met
de VLAM en de Vlaamse overheid, de tweede Week van de Korte Keten. Tien dagen lang
vinden er kleine en grotere familie-evenementen plaats. Bezoekers kunnen er lekkers
proeven in hoevewinkels en op streekmarkten, fietsen langs landbouwbedrijven en
streekproducenten of zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een kookdemonstratie
met lokale producten.
We merken op dat Korte Keten nog voor veel Vlamingen een vaag begrip is. Met de
campagne Korte Keten kop willen wij het grote publiek stimuleren om de Korte Keten
producenten in hun eigen provincie beter te leren kennen. Daarom gaan we alle Vlaamse
provincies via een communicatiecampagne waarin we op zoek gaan naar dé Korte Keten kop
die erin slaagt om zich te onderscheiden door zijn of haar passie, band met de Korte Keten,…
2. Verloop van de campagne
De campagne loopt in verschillende fases.
Fase 1 – Oproep en selectie kandidaturen van 10/01/2019 tem 14/02/2019
Korte Keten producenten stellen zich kandidaat via www.100procentwestvlaams/korteketenkop
Na 14/02/2019 wordt in West-Vlaanderen een professionele jury aangesteld die vijf
laureaten aanduidt. De vijf laureaten krijgen een fotoreportage en een copywriter schrijft
hun Korte Keten verhaal neer na de selectie (tussen 02/03/2019 en 04/04/2019).
Fase 2 – Publiekstemming van 05/04/2019 tem 26/04/2019. Het grote publiek/de WestVlaming/de consument krijgt de kans om te stemmen op hun favoriete Korte Keten Kop. Zo
zal uiteindelijk per deelnemende Provincie één Korte Keten kop verkozen worden.
Fase 3 – Bekendmaking van de Korte Keten kop & Week van de Korte Keten
Download het gedetailleerde campagneverloop op www.100procentwestvlaams/korteketenkop
3. De partners en deelnemende provincies zijn
• VLAM
• De Vlaamse Overheid
• Provincie West-Vlaanderen
• Provincie Oost-Vlaanderen

•
•

Provincie Vlaams- Brabant
Provincie Antwerpen

4. Wie kan zich kandidaat stellen als Korte Keten kop?
• Alle lokale producenten uit West-Vlaanderen die trots zijn op Korte Keten, behorend tot
één van onderstaande categorieën.
o Hoeveproducenten mét rechtstreekse verkoop aan consument
o Streekproducenten mét rechtstreekse verkoop aan consument
o CSA-boeren
5. Voorwaarden
• Alle kandidaten dienen te voldoen aan alle wettelijke vereisten gebonden aan hun
onderneming.
• Alle kandidaten organiseren tijdens de Week van de Korte Keten een activiteit. Hun
activiteit geven zij zelf in via: https://weekvandekorteketen.be/activiteiten/activiteittoevoegen/ voor 14/02/2019 (23:59).
• Alle kandidaten gaan akkoord dat hun gegevenskunnen gebruikt worden door de
partners van de Week van de Korte Keten. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het
teken van en ter promotie van de Korte Keten en dit zowel offline als online. De partners
van de Week van de Korte Keten zullen deze gegevens nooit doorgeven aan andere
partijen.
• Ter promotie brengt een professionele fotograaf de vijf laureaten per provincie in beeld
en een copywriter helpt het verhaal neer te schrijven. Alle cases en beeldmateriaal die
hiervoor worden verzameld, zijn eigendom van de partners van de Week van d e Korte
Keten.
• Alle laureaten verklaren zich akkoord dat hun cases en foto’s offline in publicaties
worden gebruikt en online op:
o www.weekvandekorteketen.be
o www.100procentwest-vlaams.be
o www.oost-vlaanderen.be
o www.provincieantwerpen.be
o www.lekkersmetstreken.be
o www.vlaamsbrabant.be
o https://www.facebook.com/weekvandekorteketen
o https://www.facebook.com/100ProcentWestVlaams/
o https://www.facebook.com/Provincie.Oostvlaanderen/
• Alle laureaten engageren zich voor de publiekscampagne en voorzien (minstens)
volgende:
o Via een aangeboden promotiepakket en sociale media maken de laureaten hun
netwerk warm om voor hun te stemmen via de website
www.weekvandekorteketen.be
o Alle laureaten nemen steeds het logo van de Week van de Korte keten en van de
betrokken provincie op in al hun communicatie over de campagne.
o Alle laureaten maken zich vrij en kunnen aanwezig zijn op de finale d.d. 2 mei
2019 (onder voorbehoud). Locatie en gedetailleerde info wordt hen later
bezorgd.
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De titel Korte Keten kop 2019 – is exclusief, gebonden aan de eigen provincie en geldig
voor één jaar.
• De partners van de Week van de Korte Keten zijn niet verantwoordelijk voor eventuele
nadelige gevolgen voor alle kandidaten naar aanleiding van hun deelname.
• Misschien ook nog onderstaande ergens vermelden…
• Kandidaturen die na de uiterste inschrijvingsdatum worden ingediend kunnen niet
weerhouden worden.
• De partners hebben het recht om extra info op te vragen aan de korte keten producent
om de kandidatuur te verduidelijken.
Selectie laureaten door jury
• De juryleden die de vijf laureaten in West-Vlaanderen kiezen, zijn niet aansprakelijk en
kunnen niet worden aangesproken op de uitslag.
• Er wordt geen enkele vorm van communicatie toegelaten tussen deelnemers en
juryleden.
• De uitspraak van de jury is bindend.
Waarom deelnemen.
Door mee te doen
• promoot je bovenal jezelf, je organisatie, bedrijf en/of je producten
• maak je mensen warm voor duurzame & lokale voeding
• maak je mensen bewust van de voordelen van korte keten
• geef je de term korte keten een ECHT gezicht
• benadruk je het persoonlijk contact bij korte keten
Timing
Kandidaturen kunnen ingediend worden van 10/01/2019 tot en met 14/02/ 2019 (23u59).
Hoe inschrijven?
• Kandidaten kunnen inschrijven via het digitale deelnameformulier op
www.100procentwest-vlaams/korteketenkop
• Elke onderneming kan maximum één keer inschrijven.
• Door het insturen van het inschrijvingsformulier aanvaarden de deelnemers de
bepalingen van deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
•
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10. Meer info
Voor meer informatie kan u terecht bij uw provinciale contactpersoon
• West-Vlaanderen: weekvandekorteketen@100procentwest-vlaams.be
• Oost-Vlaanderen: weekvandekorteketen@oost-vlaanderen.be
• Antwerpen: weekvandekorteketen@provincieantwerpen.be
• Vlaams-Brabant: weekvandekorteketen@vlaamsbrabant.be
• Limburg: weekvandekorteketen@limburg.be
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