
Wedstrijdreglement 

 

Artikel 1 COPD?  

De COPD kazoo challenge is een organisatie van de patiëntenvereniging COPDvzw, een patiëntenvereniging voor mensen 

met COPD. 

COPD is een longziekte en wordt in 90% van de gevallen veroorzaakt door roken. Ongeveer 1 op 3 rokers ontwikkelt de 

ziekte. In België zijn er op dit moment om en bij de 700.000 patiënten. Dat roken slecht is voor de gezondheid weet 

iedereen. Maar de daadwerkelijke impact is voor velen ongekend. COPD is een ziekte die een enorme invloed heeft op het 

leven van mensen.  De luchtwegen vernauwen en het longweefsel wordt stilaan afgebroken. De eerste klachten zijn 

kortademigheid bij forse inspanningen; later treedt deze ook op bij milde inspanningen en in rust. Patiënten hoesten en 

geven fluimen op. Heel wat patiënten komen in een isolement terecht omdat ze niet meer in staat zijn deel te nemen aan 

een sociaal en professioneel leven.  

Jongeren en volwassenen die roken dienen gesensibiliseerd te worden met betrekking tot deze problematiek. Het is 

belangrijk dat ze de daadwerkelijke impact van hun gedrag kennen en het niet weglachen met de dooddoener ‘je moet van 

iets sterven’, zoals dat nu nog vaak gebeurt. 

De COPD kazoo challenge heeft daarom als doel om COPD op verschillende plaatsen in Vlaanderen onder de aandacht te 

brengen. Deelnemers worden uitgedaagd om met behulp van een kazoo, die ze op verschillende plaatsen gratis kunnen 

verkrijgen, op een creatieve manier COPD in de kijker te plaatsen.   

• Welke groep zet de meest spectaculaire actie op? 

• Welke groep weet de meest lachwekkende actie uit te werken? 

• Weke groep slaagt erin een BV mee op te nemen in zijn actie? 

• Welke groep weet op de meest opvallende manier in de media te komen? 

• Welke groep brengt ons de meest ontroerende actie? 

Deelnemers dienen een filmpje te maken van hun actie en dit te posten op de COPD kazoo challenge  Facebook pagina. Wie 

op 20 maart 2020 in de gekozen categorie de beste actie ondernam, wint een cheque ter waarde van 500 euro die 

gespendeerd kan worden aan een eigen project. 

 

Artikel 2 Wie kan deelnemen? 

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan deelnemen aan de wedstrijd. Jong of oud, kleine of 

grote groepen, klasgroepen, sportclubs, studenten, vriendengroepen, collega’s, instellingen, … 

Minderjarigen mogen deelnemen aan de wedstrijd als zij de toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een 

minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat COPDvzw ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar 

ouders/voogd. Indien dit niet het geval is, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden 

ontzegd, dan wel het recht op een prijs afgenomen. 

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van Facebook voldoen, worden uitgesloten. Bestuursleden van 

COPDvzw worden eveneens van de wedstrijd uitgesloten. 

 

Artikel 3 Termijn 

De wedstrijd start op wereld COPD dag op 20 november 2019 en eindigt op 20 maart 2020. De verdeling van gratis kazoos 

zal vroegtijdig eindigen indien de voorraad kazoos uitgeput is. Er kan wel verder deelgenomen worden aan de wedstrijd tot 

de einddatum met behulp van eigen kazoos. 

 

Artikel 4 Wedstrijd 

Deelnemers worden uitgedaagd om met behulp van een kazoo op een creatieve manier COPD in de kijker te plaatsen. Ze 

kunnen kiezen aan welk van onderstaande uitdagingen ze wensen deel te nemen: 



• Welke groep zet de meest spectaculaire actie op? 

• Welke groep weet de meest lachwekkende actie uit te werken? 

• Weke groep slaagt erin een BV mee op te nemen in zijn actie? 

• Welke groep weet op de meest opvallende manier in de media te komen? 

• Welke groep brengt ons de meest ontroerende actie? 

De groep die binnen zijn categorie bij het einde van de wedstrijd de beste actie ondernam, wint een cheque van 500 euro 

die kan gespendeerd worden aan een eigen project. In totaal zijn er dus 5 cheques te winnen, één per challenge. 

Het is toegestaan om meerdere keren deel te nemen aan de wedstrijd, zowel binnen verschillende categorieën als binnen 

éénzelfde uitdaging. 

Deelnemers dienen een filmpje te maken van hun actie en dit te posten op de COPD kazoo challenge Facebook pagina. Ze 

dienen per ingezonden filmpje te vermelden aan welke challenge ze deelnemen en aan welk eigen project ze de 

cadeaucheque zullen spenderen indien ze winnen. 

Kazoos zijn gratis verkrijgbaar op verschillende plaatsen in Vlaanderen: 

• Op wereld COPD dag (20/11) in de ziekenhuizen die deelnemen aan de actie (lijst beschikbaar bij COPDvzw)  

• Enkele daartoe aangeduide apotheken (lijst beschikbaar bij COPDvzw) 

• Op alle activiteiten die COPDvzw organiseert in de periode dat de wedstrijd loopt. Plaats en datum van deze 

activiteiten zijn terug te vinden op www.COPDvzw.be 

Het is toegestaan om aan de wedstrijd deel te nemen met eigen kazoos. 

Bij het posten van de video, dient deze openbaar weergegeven te worden. Inzendingen via afgeschermde accounts kunnen 

dus niet meedingen. De deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de video. Dit 

wil zeggen dat alle beeldmateriaal oorspronkelijk moet zijn en enkel en alleen door deelnemers gecreëerd mag worden. Er 

mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over alle 

noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbende beschikt. De video mag geen pornografische, onzedelijke, 

discriminerende, extremistische of beledigende elementen bevatten. COPDvzw behoudt zich het recht elke video die niet 

beantwoord aan bovenstaande eisen te verwijderen. De ingestuurde video kan door COPDvzw kosteloos en zonder enige 

beperking in de toekomst verder gebruikt worden om de ziekte COPD onder de aandacht te brengen. 

 

Artikel 5 Winnaars bepalen 

Bij het einde van de wedstrijd zullen de bestuursleden van COPDvzw per challenge de beste inzending selecteren. Indien er 

voor een bepaalde challenge geen inzending binnen kwam, zal deze challenge komen te vervallen, alsook de prijs 

gekoppeld aan deze challenge. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.  

 

Artikel 6 Bekend maken van de winnaars 

De winnaars zullen een 14 tal dagen na het beëindigen van de wedstrijd bekend gemaakt worden. Ze ontvangen een privé 

bericht op hun sociaal mediaprofiel. Ze zullen eveneens bekend gemaakt worden via de COPD kazoo challenge Facebook 

pagina, alsook via www.COPDvzw.be. De winnaars worden gevraagd contact op te nemen met info@copdvzw.be voor het 

overhandigen van de prijs. COPDvzw is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de 

deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid, dat wil 

zeggen geen reactie binnen de 14 dagen, kan COPDvzw de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer. 

 

Artikel 7 Reglementswijzigingen 

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten 

of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende 

zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers. Indien er 

wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.COPDvzw.be. 
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Artikel 8 Betwistingen 

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de bestuursleden van COPDvzw. 

De volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@copdvzw.be. 

 

Artikel 9 Privacy 

De contactgegevens die COPDvzw over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 

met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. COPDvzw zal  de meegedeelde persoonsgegevens enkel 

verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De 

betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Het volstaat hiervoor contact om te 

nemen met info@copdvzw.be. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

COPDvzw is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich kunnen voordoen ten 

gevolge van deelname aan de wedstrijd. Deelnemers verklaren af te zien van enige vordering tegen COPDvzw die zou 

kunnen voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd. Mocht een derde 

COPDvzw op één of andere wijze aansprakelijk stellen voor schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd zal de 

desbetreffende deelnemer COPDvzw daarvoor volledig vrijwaren.  

 

Artikel 11 Toezicht op de wedstrijd 

COPDvzw 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’ heeft de organisatie het recht om een deelnemer uit 

te sluiten van de wedstrijd. 

 

Artikel 12 Aanvaarding van het regelement 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de 

organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. 

 

Artikel 13 Contact 

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij info@copdvzw.be. 
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