WEDSTRIJDREGLEMENT GEZONDE RECEPTEN UIT 8020
1. De gemeente Oostkamp organiseert een wedstrijd onder de naam: “Gezonde recepten
uit 8020”, een wedstrijd waarvan de procedures in dit reglement worden gespecificeerd.
2. De wedstrijd ‘Gezonde recepten uit 8020’ staat open voor iedere inwoner van de
gemeente Oostkamp.
3. De inzending betreft een opsomming van de ingrediënten, de werkwijze, omschrijft voor
hoeveel personen het geschikt is, de totale kostprijs per persoon en een foto van het
resultaat.
4. De inzending is géén kopie van een bestaand recept. Als je recept een basis heeft van
een bestaand recept, ben je verplicht de bron te vermelden.
5. Het recept is een hoofdgerecht, kost maximum 5 euro per persoon, is eenvoudig klaar te
maken aan de hand van de omschrijving en is een gezond recept (lees: geen gefrituurde
onderdelen en omvat hoofdzakelijk ingrediënten uit de twee grootste vakken van de nieuwe
voedingsdriehoek).

6. De wedstrijd loopt van vrijdag 10 januari tot en met vrijdag 7 februari.
7. De jury bestaat uit Gregory Schatteman van restaurant Schatteman,
Vicky Peck van het Kruimelcafé en Barbara Verfaillie van Foodgood.
8. De winnaars zullen door het gemeentebestuur op de hoogte gebracht worden.
Er zal een officiële prijsuitreiking doorgaan op vrijdag 21 februari 2020 waarop de winnaars
persoonlijk zullen worden uitgenodigd. De uitnodiging hiervoor wordt half februari verzonden.
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9. Men mag zoveel recepten indienen als men wil, er kan wel slechts één prijs per persoon
gewonnen worden.
10. De gemeente voorziet als hoofdprijs een consultatie bij voedingsconsulent FoodGood + 1
kleine mand van ’t Ambrozijn, samen ter waarde van 70 euro.
Tweede en derde prijs zijn gezonde pakketten ter waarde van 30 euro en 20 euro,
aangeleverd door De Zaaier en De Levende Aarde.
De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.
11. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of
annulering van de wedstrijd om redenen van overmacht.
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