
 

 
 

WEDSTRIJD JONGSTE WETENSCHAPPER 
REGLEMENT 

 
Artikel 1: Organisatie 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KMDA VZW, Koningin Astridplein 20-26 
2018 Antwerpen. 

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd 

Elke natuurlijke persoon, wonende in België kan meedoen met de wedstrijd, als 
aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven (artikel 5), is 
voldaan. De persoon heeft de leeftijd tussen 8 en 14 jaar ofwel schoolgaand in de 
2e of  3e graad Lager Onderwijs of 1e graad Secundair Onderwijs. De minderjarige 
deelnemer heeft de toestemming van de ouder(s) om deel te nemen aan de 
wedstrijd. 
 
Volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd: 

 Medewerkers van KMDA en hun verwanten (personen gedomicilieerd op 
hetzelfde adres als de medewerker) 

Artikel 3 : Duur van de wedstrijd 
 
De wedstrijd zal aanvangen op 19 januari 2023 om 09u00 en neemt een einde op 
1 mei 2023 om 23u59. 
 
Artikel 4 : Reglement 
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer expliciet de 
voorwaarden opgenomen in dit reglement, evenals de beslissingen van de 
KMDA.  De KMDA behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de 
actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als 
onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de KMDA dit 
rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de 
site www.ZOOScience.be. Onder geen enkel beding kan de KMDA aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele wijzigingen. 



 

 
 

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden 

Kandidaten kunnen aan de wedstrijd deelnemen via de wedstrijdpagina op 
www.ZOOScience.be/jongstewetenschapper .  

 Kandidaten bestuderen dieren(en) in hun leefomgeving en tonen daarbij 
hun onderzoekerstalent.  

 Kandidaten maken hier een werk rond (foto, video, kunstwerk, gedicht, 
verslag, …). Dit werk dient begeleid te worden door een korte, 
overtuigende samenvatting en motivatie (1 minuut video, 1 pagina 
synopsis…) 

 Het betreft een individuele inzending, geen klassikale inzending. 

Het werk mag niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de 
belangen van de KMDA. De KMDA behoudt zich het recht om werken die niet 
voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden uit te sluiten. 

Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat zij/hij de maker van dit werk is en 
alle rechten bezit. Indien er een persoon of personen afgebeeld staan of gefilmd 
worden, verklaart de deelnemer door haar/zijn deelname dat zij/hij de 
toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te 
reproduceren. 

Artikel 6: De jury en aantal winnaars 

De jury, bestaande uit professionele medewerkers van KMDA, bepaalt gedurende 
de duur van de wedstrijd volledig autonoom 1 winnaar per categorie. 

Categorie 1:  8-10 jaar of 2e graad Lager Onderwijs 
Categorie 2:  10-12 jaar of 3e graad Lager Onderwijs 
Categorie 3:  12-14 jaar of 1e graad Secundair Onderwijs 

De winnaars worden geselecteerd na beraadslaging van de jury. Er wordt 
maximaal 1 winnaar per categorie gekozen. 
 
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd en bekend gemaakt begin juni 
2023.  

 



 

 
 

Artikel 7: De prijzen 

De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval inruilbaar 
tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.  

Hoofdprijs: Er zijn 3 hoofdprijzen omdat er 1 winnaar per categorie wordt 
gekozen. Dit is dé Jongste Wetenschapper van haar/zijn categorie. Deze winnaar 
wint een ontmoeting met een wetenschapper/dierenarts/dierenverzorger achter 
de schermen. Het programma wordt bij bekendmaking meegedeeld. 
 
Klasprijs: De winnaar mag ook haar/zijn klas meenemen voor een VIP tour achter 
de schermen. Het programma wordt bij bekendmaking meegedeeld. 

Artikel 8: Aankondiging van de winnaars 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd per e-mail binnen 5 weken na einde 
van de wedstrijd. Bekendmaking begin juni 2023. 

Artikel 9: Intellectuele eigendommen 

De deelnemers verklaren en garanderen KMDA over de volledige intellectuele 
eigendoms- en auteursrechten te beschikken van de ingezonden werken en er 
tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de KMDA tegen elk 
verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en 
gebruik van de werken die zij indienden bij de jury. 

Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen in het werk afgebeeld 
staan, ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te 
reproduceren. 

Artikel 10 : Overdracht van intellectuele eigendomsrechten 

De deelnemers dragen hun auteursrechten op de werken, ingediend bij de jury, 
over aan de KMDA en verlenen de KMDA bijgevolg de toestemming om ze op alle 
mogelijke manieren te gebruiken en in het bijzonder ze tentoon te stellen voor 
artistieke of commerciële doeleinden, ze te reproduceren via gelijk welk medium, 
promotioneel of publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar 
historische archieven, op internetsites, in promotionele of publicitaire 
audiovisuele programma's, zonder dat deze opsomming limitatief is. 



 

 
 

 
De deelnemers verlenen KMDA ook de toestemming om hun foto’s en video’s aan 
te wenden met vermelding van hun naam. 
 
Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle 
exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd 
geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en 
prijzen te kunnen genieten. 

De overdracht geldt voor alle ingezonden foto’s en video’s, met inbegrip van deze 
die niet zullen geselecteerd worden. 
 
Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de KMDA er niet toe 
gehouden de ingediende foto’s en video’s ook daadwerkelijk aan te wenden. 

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid 

In geen enkel geval kan de KMDA aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, 
kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname 
aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen. 

De KMDA is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs 
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens 
opgaf bij zijn deelname. 
 
In de mate dat de vaststelling van de winnaars zich uitsluitend baseert op een 
geautomatiseerd informaticaproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en 
accepteren ze dat de KMDA niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het 
falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het 
internet of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van 
formulieren en website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, 
geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de 
wil van de KMDA liggen, kan de KMDA hiervoor niet aansprakelijk worden 
gesteld. 

 

 



 

 
 

Artikel 12: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers en de gefotografeerde 
personen die een schriftelijk akkoord verleenden, worden verzameld teneinde de 
identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de 
naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval 
van gebruik van de foto's, voor zover de toestemming van de titularis van deze 
rechten vereist is. 
 
Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer 
het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van haar/zijn persoonlijke 
gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang 
tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen 
via de KMDA. 

Artikel 13: Communicatie 

Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaars, wordt er 
geen correspondentie gevoerd tussen de KMDA en de deelnemers, noch 
telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de 
modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de 
interpretatie van de wedstrijdcategorieën). 

 


