Wedstrijd ‘groene gevels’ – Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil haar inwoners stimuleren om hun voortuinen en gevels te
verfraaien. Op die manier wordt de biodiversiteit in Kortenberg en de natuurbeleving in het
straatbeeld verhoogd. Hiervoor schrijft het gemeentebestuur van Kortenberg het wedstrijdreglement
‘groene gevels’ uit.

Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Categorie
Ik neem deel aan de wedstrijd binnen de volgende categorie (aanduiden wat van toepassing is):
☐ Geveltuin
☐ Voortuin (voor deelname met groene gevel én voortuin, dient u zich in te schrijven in de
categorie voortuin)
U ontvangt 1 zak potgrond van 40 liter en een campagneposter. De campagneposter hangt u op een
goed zichtbare plaats. Voor de ontvangst van de zak potgrond wordt u na uw inschrijving nog
gecontacteerd.

Toestemmingen
☐ (verplicht) Ik verklaar hierbij dat ik aan de wedstrijd zal deelnemen conform de bepalingen van het
wedstrijdreglement ‘groene gevels’ (te raadplegen op de gemeentelijke website).
☐ (optioneel) Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt om mij te benaderen in
verband met uitnodigingen en activiteiten, gerelateerd aan deze wedstrijd.
☐ (optioneel) Ik ga akkoord dat er foto’s van mij en mijn geveltuin/voortuin worden gemaakt in het
kader van deze wedstrijd voor publicatie op de gemeentelijke communicatiekanalen (website,
infokrant, sociale media, e.a.).

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

__________________________________________________________________________________
Voor akkoord,

De aanvrager

Plaats: ………………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………….
U bezorgt dit volledig ingevulde formulier ten laatste op 1 juni 2021 via mail aan
duurzaamheid@kortenberg.be, per post aan de dienst omgeving (Dr. V. De Walsplein 30 – 3070
Kortenberg) of ter plaatse aan de themabalie ‘omgeving’ in het administratief centrum na het maken
van een afspraak via het nummer 02 755 30 70.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

