REGLEMENT
ART. 1 – Organisatie
Tijdens de zomer, organiseert de Stad Brussel op haar grondgebied een wedstrijd voor bebloemde gevels en versieringen op basis
van bloemen die zichtbaar zijn vanaf de straat. Er zijn geldprijzen voorzien voor de winnaars.
ART. 2 – Onderwerp
De wedstrijd heeft als onderwerp :
2.1. De bebloeming van een gevel en/of een terras op het voetpad van een café of restaurant, voor zover dit door de diensten
van de Politie toegelaten is en beschikt over de nodige stedenbouwkundige toelatingen ;
2.2. De bebloeming van een balkon zichtbaar vanaf de straat ;
2.3.
De bebloeming van een voortuintje ;
2.4.
De bebloeming van de gevel van een publieke woning zichtbaar vanaf de straat ;
2.5.
De bebloeming van een bloeiende moestuin, zichtbaar vanaf de straat ;
2.6.
De meest biodiverse bebloeming zichtbaar vanaf de straat ;
2.7.
De gevelbebloeming van administratieve gebouwen, verenigingen, banken, verzekeringsmaatschappijen,
grootwarenhuizen, hotels, ….
ART. 3 – Deelnemers
De wedstrijd is voorbehouden aan particulieren en handelaars die 18 jaar of ouder zijn op de dag van inschrijving.
Administraties, verenigingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, grootwarenhuizen, hotels, enz. mogen eveneens deelnemen
zoals voorzien in punt 2.7 van huidig reglement, maar worden bekroond met een diploma en niet met een geldprijs.
De ingeschreven deelnemers verbinden zich ertoe een poster van de wedstrijd aan het raam te hangen en dit gedurende de
gehele periode van de wedstrijd.
ART. 4 – Prijzen
§ 1 -Het College van Burgemeester en Schepenen voorziet 5.910,00 EUR prijzengeld die als volgt verdeeld zijn :
1) Prijzen voor de bebloeming van huisgevels : 1ste prijs : 180,00 €; 2de prijs : 150,00 €; 3de prijs : 120,00 €; 4de tot 6de prijs
: 60,00 €; 7de tot 25ste prijs : 30,00 €.
2) Prijzen voor de bebloeming van balkon zichtbaar vanaf de straat : 1 ste prijs : 180,00 €; 2de prijs : 150,00 €; 3de prijs : 120,00 €;
4de tot 6de prijs : 60,00 €; 7de tot 29de prijs : 30,00 €.
3) Prijzen voor de bebloeming van een voortuintje : 1ste prijs : 180,00 €; 2de prijs : 150,00 €; 3de prijs : 120,00 €; 4de prijs tot
6de prijs : 60,00 €; 7de tot 21de prijs : 30,00 €.
4) Prijzen voor de bebloeming van de gevel van een publieke woning (deze prijzen zijn voorbehouden aan de huurders van de
publieke woningen) zichtbaar vanaf de straat : 1ste prijs : 180,00 €; 2de prijs : 150,00 €; 3de prijs : 120,00 €; 4de prijs tot
6de prijs : 60,00 €; 7de prijs tot 12ste prijs : 30,00 €.
5) Prijzen voor de bebloeming van een bloeiende moestuin, zichtbaar vanaf de straat: 1ste prijs : 180,00 €; 2de prijs : 150,00 €;
3de prijs : 120,00 €; 4de tot 6deprijs : 60,00 €; 7de tot 11de prijs : 30,00 €.
6) Prijzen voor de meest biodiverse bebloeming zichtbaar vanaf de straat : 1ste prijs : 180,00 €; 2de prijs : 150,00 €; 3de prijs :
120,00 €; 4de prijs tot 6de prijs : 60,00 €; 7 de tot 9de prijs : 30,00 €.
7) Prijzen voor de gevelbebloeming van administratieve gebouwen, verenigingen, banken, verzekeringsmaatschappijen,
grootwarenhuizen, hotels, … : 1ste prijs : Diploma « Gouden bloem »; 2de prijs : Diploma « Zilveren bloem »; 3de prijs :
Diploma « Bronzen bloem ».
§ 2 - De prijzen zijn niet cumuleerbaar.
§ 3 - De prijzen zullen op de bankrekening van de winnaars gestort worden na de dag van de prijsuitreiking (18/10/2019).
De kandidaten stemmen in hun bankrekeningnummer te vermelden indien zij laureaat van de wedstrijd zijn;§ 4 -De
deelnemers zullen per e-mail uitgenodigd worden op de prijsuitreiking.
ART. 5 – Jury
Een pluralistische jury zal een rangschikking opmaken voor de uitreiking van de prijzen. De beslissing van de jury is
onherroepelijk.
ART. 6 – Inschrijving
De inschrijving is beschikbaar op de website van de Stad “ www.Bloemen.brussel.be ”
Voor meer inlichtingen :
- op telefonische of schriftelijke aanvraag op het Kabinet van de Schepen der Groene Ruimten - Stadhuis - Grote Markt - 1000
Brussel -  : 02/279.50.60 – Email : Kabinet.Z.Jellab@brucity.be
- de kantoren van de Dienst Groene Ruimten – Werkhuizenkaai, 97 - 1000 Brussel -  : 0800/14.477 –Email :
brusselindebloemen@brucity.be .
De inschrijving moet, naar behoren ingevuld, toekomen ten laatste op 1 juli. Het automatisch ontvangstbewijs zal als
rechtsgeldig bewijs van inschrijving dienen.
ART. 7 – Onderhoud van de bebloeming
De deelnemers verbinden zich ertoe hun bloemenversiering gedurende het ganse seizoen te onderhouden en dit tot 30 september.
Zolang de weersomstandigheden het toelaten worden de deelnemers verzocht de bloemenversiering ook na 30 september te
behouden.

ART. 8 – Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de 43ste wedstrijd « Brussel in de bloemen » zal plaatsvinden op vrijdag 18/10/2019 om 18 uur in de
Gotische Zaal van het Stadhuis.
ART. 9 – Reproductie
De deelnemers staan hun rechten op reproductie, hun rechten op communicatie met het publiek en de morele rechten op de door
hen voorgestelde werken af aan de Stad Brussel, en dit voor een periode van 2 jaar, met als enig doel de reproductie ervan op de
webpagina van de Stad Brussel met deze wedstrijd als onderwerp.
ART. 10 – Verwerking Persoonlijke Gegevens (PG)
De persoonlijke gegevens van de deelnemers, bekomen uit de wedstrijdformulieren bij de Stad Brussel, zullen strikt behandeld
worden volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en volgens de Wet van het
30 JULI 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
De stad Brussel houdt de PG’s bij gedurende de periode die nodig is om het gestelde doel te bereiken, namelijk het goede verloop
van de wedstrijd en de toekenning van de prijs.
Deze gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld.
De contactgegevens van de gegevensbeschermingsbeambte:
•Elektronisch : privacy@brucity.be
•Per post :
Stad Brussel
Data Protection Officer
Anspachlaan 6
1000 Brussel
De contactgegevens van de Gegevensbeschermingautoriteit:
•Elektronisch :
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
(verzoek-klacht-indienen : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen )
•Per post :
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

