De Brooddozenbattle
Basisonderwijs

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
- Nederlandstalige, Vlaamse school
- Basisonderwijs
- Klassikaal of als individuele leerling
- Meerdere leerlingen per klas/school mogen deelnemen
- Meerdere klassen/school mogen deelnemen
WEDSTRIJD

JURY

Brooddozenformat: bekijk de voorbeelden op
instagram @goodfoodatschool.
Neem een foto van je eigen duurzame brooddoos
met daarbij:

Het gespecialiseerd team van ‘duurzame catering’
zal een eerste selectie maken van alle inzendingen. Daarna wordt de jury vakkundig geselecteerd
en zij zullen zich buigen over de geselecteerde
brooddozen om daar per provincie een terechte
winnaar uit te halen.

- #goodfoodatschool #reden waarom duur
zame brooddoos (bijvoorbeeld #seizoenen
#geenvlees #…)
- De reden waarom deze brooddoos duur
zaam is, indien niet vermeld in hashtags
- Naam van de school: vergeet dit zeker
niet, zodat we jullie kunnen contacteren!
Je deelname kan pas worden opgenomen in de
wedstrijd als je GoodFoodatSchool hebt getagd
in de foto en de hashtag #goodfoodatschool hebt
gebruikt.

Jury beoordeelt op:
- Duurzaamheid van de brooddoos
- Creativiteit
- Mate waarin de leerlingen zelf de handen uit de
mouwen steken
- Aantal gebruikte thema’s
- Hoe smakelijker het eruit ziet, hoe enthousiaster
de jury
- Verantwoording
- Originaliteit

PRIJS
Eén winnaar per provincie:
- klassikale prijs: workshop o.b.v. professionele kok voor duurzame lunch en receptenboekje
- individuele prijs: pakket voor een duurzame brooddoos
DEELNAME
Door deelname aan deze actie, verklaart de houder formeel in te stemmen met het gebruik van zijn gegevens met het oog op zijn identificatie mocht hij als winnaar uit de actie komen.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto, naam en school kunnen
verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, facebook, …) van Vredeseilanden en
GoodFood@School, alsook de website en onlinekanalen van de partners, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd en de workshop die je als prijs
krijgt.
PRAKTISCH
Deadline van insturen: maandag 27 november 2017
Bekendmaking van de winnaar per provincie: week van 18 december 2017

