Reglement Poëziewedstrijd 2015 – Ooit…
1.

De wedstrijd heeft als doel het maken van gedichten te stimuleren, zowel door kinderen
als door volwassenen. Het thema van de wedstrijd is ‘Ooit’, herinneringen dus, maar
ook dromen, verlangens.

2.

Dit reglement is van toepassing op alle personen die overeenkomstig de hierna vermelde
voorwaarden één of meerdere gedichten hebben ingediend. Door deel te nemen aan
deze wedstrijd verklaren de deelnemers in te stemmen met dit reglement.

3.

De ontwerpen moeten uiterlijk op 14 december 2015 worden ingediend :
bib@hoeilaart.be of Bibliotheek, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart. Vermeld in het
bericht of op de rugzijde van elk gedicht naam, voornaam, leeftijd, adres en
mailadres.

4.

Elke inzending moet een eigen werk zijn van de deelnemer. Het gedicht moet origineel
zijn, mag nooit elders gebruikt of gepubliceerd zijn. De deelnemer draagt in deze de
volle en enige verantwoordelijkheid.

5.

Behalve gedichten op papier zijn ook filmpjes toegelaten waarin een eigen creatie wordt
voorgedragen, al dan niet met bijpassende beelden of gezongen. In dit geval is
samenwerken in een groepje van maximum 4 personen toegelaten.

6.

De deelnemers krijgen ten laatste op 15 december bericht dat hun inzending is
ontvangen en aan de jury zal voorgelegd worden.

7.

De organisator kent aan elke inzending een nummer toe, zodat de beoordeling door de
jury volledig anoniem kan gebeuren.

8.

De jury is samengesteld door de bib en bevat mensen uit de Bibraad, Davidsfonds
Hoeilaart of plaatselijke basisscholen. De jury bepaalt zelf haar wijze van
besluitvorming. Er kan over de beslissing geen discussie met derden worden gevoerd
en er is geen beroep mogelijk. Juryleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

9.

De jury duidt de winnaars aan in max. 5 verschillende leeftijdscategorieën, die ze zelf
afbakent in functie van de inzendingen.

10. Alle inzendingen worden vanaf 28 januari in de bib tentoongesteld n.a.v. de Poëzieweek.
Door het inleveren van het gedicht geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij
instemmen met het kosteloos en exclusief gebruik ervan door de bib en Davidsfonds
Hoeilaart. De winnende gedichten worden door plaatselijke componisten op muziek
gezet.
11. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 21 februari 2016 in het GC Felix Sohie. De
winnende gedichten worden vertolkt door plaatselijk muzikaal talent. De winnaars van
de wedstrijd ontvangen een boekenbon van 25 €.
12. De winnaars worden, samen met de winnende gedichten, bekendgemaakt in het
maartnummer van het gemeentelijk infoblad ‘Hier Hoeilaart’ en op de website van de
gemeente Hoeilaart.
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