
Wedstrijdreglement  
 

Algemeen 

De wedstrijd wordt georganiseerd door eduCentrum vzw in het kader van de viering van “5 
dagen 5 jaar Fyxxi”. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen 
deelnemen aan de wedstrijd. 

Opzet wedstrijd 

Ontwerp met je klas een originele pixeltekening en win een workshop gegeven door 
Fyxxilab. 

Deelnemingsvoorwaarden 

Alle klassen uit het Vlaamse Basis- of Secundair onderwijs, ongeacht onderwijsnet of -type, 
kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De deelname gebeurt klassikaal en is beperkt tot 1 
inzending per klas. Leerlingen die op individuele basis deelnemen, worden van deze 
wedstrijd uitgesloten. 
Een gratis lespakket “Pixeltekeningen” wordt ter inspiratie ter beschikking gesteld. Gebruik 
van het lespakket houdt geen verplichting van deelname aan de wedstrijd in. 

Kleuteronderwijs 

Klassen uit het Kleuteronderwijs (KO) kunnen deelnemen door met de klas een originele 
pixeltekening van 10x10 te ontwerpen. De pixeltekening wordt opgestuurd naar 
wedstrijd@educentrum.be, ten laatste op 26 april 2019. 

Met vermelding van volgende gegevens: 
- Naam van de leerkracht 
- Naam van de school 
- Naam van de klasgroep 

Lager onderwijs 
Klassen uit het Basisonderwijs (LO) kunnen deelnemen door met de klas een originele 
pixeltekening van 10x10 te ontwerpen. De pixeltekening wordt vervolgens omgezet in 
numerieke code, en deze code wordt opgestuurd naar wedstrijd@educentrum.be, ten laatste 
op 26 april 2019. 
 
Met vermelding van volgende gegevens: 

- Naam van de leerkracht 
- Naam van de school 
- Naam van de klasgroep 
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Secundair onderwijs 
Klassen uit het Secundair onderwijs (SO) kunnen deelnemen door met de klas een originele 
pixeltekening van 20x20 te ontwerpen. De pixeltekening wordt vervolgens omgezet in binaire 
code, en deze code wordt opgestuurd naar wedstrijd@educentrum.be, ten laatste op 26 april 
2019. 
 
Met vermelding van volgende gegevens: 

- Naam van de leerkracht 
- Naam van de school 
- Naam van de klasgroep 

Prijs 

Volgende prijzen worden verdeeld: 
1x STEAM-workshop voor het kleuteronderwijs 
2x STEAM-workshops voor het lager onderwijs 
2 STEAM-workshops voor het secundair onderwijs 
 
Opgelet: De workshops voor lager en secundair onderwijs vinden plaats op 9 mei 2019 in 
het Fyxxilab in het kader van onze verjaardagsweek. Het vervoer van en naar de 
workshoplocatie is niet inbegrepen in de prijs en valt volledig onder de verantwoordelijkheid 
van de winnende klas. 
De workshop voor het kleuteronderwijs wordt aangeboden op de school zelf, op een 
onderling af te spreken datum. 
Fyxxi bepaalt de inhoud van de workshops samen met winnende klassen.  
 

Wedstrijdverloop 

De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een creatief product, namelijk een 
pixeltekening. De winnaars worden bepaald door de jury in functie van beoordelingscriteria 
in drie categorieën: creativiteit, originaliteit, en (voor LO en SO) correctheid van de code. 
De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn 
creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle tekeningen oorspronkelijk moeten zijn en enkel en 
alleen door de deelnemers gecreëerd mogen zijn. Er mag op geen enkele wijze 
auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden. De organisator is niet 
verplicht om de producten te publiceren en/of gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke 
reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. 
 
Ten laatste op 2 mei 2019 maakt eduCentrum de winnaars bekend via een Facebook-post. 
De winnaars worden door de organisatie ook persoonlijk gecontacteerd. 
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Persoonsgegevens 

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder 
toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze 
een prijs winnen, ze eventueel met hun foto en naam kunnen verschijnen op de website en 
andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van eduCentrum vzw. 

Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle 
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of 
‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de 
wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd kan niet betwist worden. 

Het reglement aanvaarden 

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het 
wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal 
treffen.  

Contact 

Bij vragen of problemen kan steeds contact worden opgenomen met eduCentrum vzw per 
mail gericht aan wedstrijd@educentrum.be.  
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