Wereld Gierzwaluwendag

« Geweldige Gierzwaluwen » :
Wedstrijdreglement tekenwedstrijd
Georganiseerd door
Gierzwaluwen Zonder Grenzen.
Artikel 1
Gierzwaluwen Zonder Grenzen organiseert, ter ere van de Wereld Gierzwaluwendag, een
tekenwedstijd « Geweldige gierzwaluwen » (hierna « de wedstijd ») die loopt van 4 mei tot en
met 31 mei 2020 om 18.00 uur (Brusselse tijd).

Artikel 2
De wedstrijd staat open voor iedereen, volwassenen en kinderen, vanaf 3 jaar. Deelnemers
worden verdeeld volgens hun leeftijd, in één van de volgende vijf categorieën:






Categorie 1: 3 tot 5 jaar
Categorie 2: 6 tot 8 jaar oud
Categorie 3: 9 tot 12 jaar oud
Categorie 4: 13 tot 17 jaar oud
Categorie 5: 18 jaar en ouder

De wedstijd is op individuele basis en per naam van deelnemer. Slechts één tekening per
persoon is toegestaan. Als de deelname aan de wedstrijd werd georganiseerd in de school of
verenigingsomgeving, blijft de deelname individueel en per naam.
Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder verplichting om lid te worden van de
vereniging.
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Artikel 3
De tekeningen mogen alle soorten gierzwaluwen voorstellen.
Ze mogen verschillende kenmerken van deze vogels illustreren, hun leefgebied, de
bedreigingen, enz.
Het is aanbevolen om de tekeningen op A4-formaat te maken (horizontaal om scheurtjes te
voorkomen), of op een bestand dat met acceptabele kwaliteit in A4-formaat af te drukken is.
Bij de realisatie van deze tekening elke beschikbare manuele techniek gebruikt worden
(potloden, markeringen, verven), maar de tekening moet vlak en zonder volume zijn. Het is
niet noodzakelijk dat de tekening op papier gemaakt is: deelnemers kunnen ook hun tablet of
andere elektronische apparatuur gebruiken om iets origineels creëren; het moet je eigen werk
zijn!
De vermelding "#worldswiftday" moet in de rechter benedenhoek van de tekening
voorkomen.
Deze wedstrijd is internationaal, wij adviseren om geen andere tekst in de tekeningen op te
nemen.

Artikel 4
Om deel te nemen, geldt:
1. Maak een tekening rond het thema "Geweldige gierzwaluwen"
2. Stuur je tekening op tussen 4 tot en met 31 mei 2020, 18.00 uur (Brusselse tijd), naar
Gierzwaluwen Zonder Grenzen, in achtneming van de volgende instructies:





Geaccepteerde bestandsformaten: jpeg (bij voorkeur), png of pdf.
High-definition afbeelding voor afdrukken op A4: minimaal 1600px voor de lange
zijde.
Stuur het bestand via wetransfer.com, gericht aan contact@worldswiftday.org
(directe verzending van bestanden naar het bovenstaande e-mailadres wordt niet
geaccepteerd)
Specificeer in het begeleidende bericht:






de naam,
de voornaam,
de leeftijd,
de stad en het land,
het e-mailadres van de deelnemer.

Als deelname aan de wedstrijd was georganiseerd in een school of vereniging, zijn de naam
en het adres van de instelling of vereniging, de klas en de naam van de leraar of instructeur
gespecificeerd.
Per ontvangen tekening wordt een ontvangstbevestiging verzonden.
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Na 31 mei 2020, 18.00 uur (Brusselse tijd) worden geen tekeningen meer geaccepteerd.

Artikel 5
De jury bestaat uit mensen die onafhankelijk zijn van de vereniging, waaronder:




Leerkrachten of pedagogen
Artiesten
Vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de bescherming van
gierzwaluwen.

Artikel 6
Voor elk van de vijf categorieën kiest de jury 10 tekeningen op basis van hun artistieke
kwaliteit en hun relevantie voor het thema.
Op 7 juni worden de 50 voorgeselecteerde tekeningen ter stemming voorgelegd voor een
"speciale publieksprijs".
De jury kiest vervolgens voor elke categorie de twee winnende tekeningen.
De juryleden beoordelen elk van de 50 geselecteerde tekeningen onafhankelijk door een score
toe te kennen van 0 tot 10 volgens de volgende criteria:



Relevantie voor het thema scoort van 0 tot 5
Artistieke kwaliteitsscore van 0 tot 5

De winnende ontwerpen zijn de tekeningen die de hoogste cijfers binnen hun categorie
hebben behaald. In het geval van ex aequo beslist de jury tussen de winnaars.

Artikel 7
Er is geen materiële prijs. De winnende tekeningen worden gepubliceerd op de World Swift
Day-website (www.worldswiftday.org) en op de Facebook-pagina van Gierzwaluwen Zonder
Grenzen (https://www.facebook.com/martinetssansfrontieres/).

Artikel 8
Elke winnaars wordt individueel op de hoogte gebracht.
Als deelname aan de wedstrijd is georganiseerd in een school- of verenigingsomgeving, wordt
de deelnemende organisatie ook op de hoogte gebracht.
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De namen van de winnaars worden vervolgens ook op de World Swift Day-website geplaatst
en op de Facebook-pagina van Gierzwaluwen Zonder Grenzen.

Artikel 9
Door hun deelname aan de wedstrijd machtigen de deelnemers Gierzwaluwen Zonder
Grenzen toe om de tekeningen te verspreiden en te gebruiken met hun naam, voornamen en
leeftijden bij de verschillende activiteiten op het gebied van bescherming van gierzwaluwen,
op welke drager dan ook (inclusief voor tentoonstelling of publicatie), zonder dat dit gebruik
aan de deelnemer een recht op vergoeding of enig voordeel kan verlenen.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen de auteurs ermee in alle rechten op hun
tekening toe te kennen aan Gierzwaluwen Zonder Grenzen. Alle tekeningen uit deze wedstrijd
blijven eigendom van Gierzwaluwen Zonder Grenzen.

Artikel 10
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 11
Kosten gemaakt voor deelname aan deze wedstrijd komen niet in aanmerking voor betaling
door de organisatoren.

Artikel 12
Deelname impliceert acceptatie van dit regelement.
De jury is soeverein. Er worden geen klachten geaccepteerd.
In geval van een geschil blijven de organisatoren de enige rechters
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