
Inschrijving voor de BIJ-zonder VlinderVriendelijke tuinwedstrijd 2019 
 
Naam en voornaam: ………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………….. 
 
Tel of Gsm…………………………………………………………….. 
 
Email: ………………………………………………………………….. 
 
wenst zich in te schrijven voor de BIJ-zonder VlinderVriendelijke” tuinwedstrijd. 
 
Inschrijven tot uiterlijk 14 juni 2019 

 
REGLEMENT 
 
1. Het gemeentebestuur van Wuustwezel richt een wedstrijd in voor het stimuleren van bij- en vlindervriendelijke voortuinen. 
2. Deelname aan de wedstrijd is gratis; vooraf inschrijven is nodig.  De uiterste datum van inschrijving is 14 juni 2019. Alleen 

voortuinen die zich op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel bevinden, komen in aanmerking voor de wedstrijd.  
3. Worden uitgesloten van de wedstrijd: de juryleden, leden van de gemeente- en OCMW-raad, personen (+ 

echtgeno(o)t(e)/partner) werkzaam bij de gemeente en/of OCMW, bloemen- en plantenzaken. 
4. Er word 1 categorie voorzien:  

1.  BIJ-zonder VlinderVriendelijke voortuin; 
5. Er mogen alleen levende bloemen en planten gebruikt worden. De deelnemers zijn echter vrij wat betreft de keuze van de 

planten. Het geheel moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 
6. De jury bestaat uit deskundigen en haar beslissing is onherroepelijk. 
7. De jurering gebeurd tussen 30 juni en 31 augustus 2019. Bij het toekennen van de punten zal er rekening gehouden 

worden met het onderhoud, de kleurenharmonie, de aanleg (specifiek naar bijen en vlinders toe), het ontwerp van de tuin 
en de uitgroei.  

8. Prijzen: 

 1
ste

 prijs: waardebon van 150,00 euro 

 2
de

 prijs: waardebon van 100,00 euro 

 3
de

 prijs: waardebon van 75,00 euro 
Wie de eerste prijs wint in zijn categorie is de daaropvolgende drie jaar uitgesloten van mededinging naar deze eerste 
prijs. 

9. De prijsuitreiking van de wedstrijd is voorzien in het najaar en de namen van de winnaars zullen in de plaatselijke kranten 
meegedeeld worden.  De deelnemers krijgen een foto van hun tuin. Iedere deelnemer krijgt een kleine attentie. 

10. De deelnemers aan de “BIJ-zonder VlinderVriendelijke” tuinwedstrijd onderwerpen zich aan deze reglementering.  

 


