Reglement cartoonwedstrijd
1. Deelname
Alle personen , amateurs of professionelen, wonend in België of in het buitenland, kunnen aan
deze wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met de
voorwaarden en bepalingen van het reglement en de beslissingen van de jury. De deelname is
gratis. Deadline voor inschrijvingen: 24 januari 2014.

2. Prijzen
De eerste prijs bedraagt 1000 euro, de tweede prijs 750 euro en de derde prijs 500 euro.

3. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in februari 2014. De datum en locatie van de prijsuitreiking en
tentoonstelling worden later aangekondigd via de website.

4. Definitie
Een cartoon is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld een persiflage van een actuele
situatie of simpelweg een afbeelding van een komische situatie zijn. Deze cartoon kan bestaan
uit één beeld of de vorm aannemen van een korte strip.
De cartoon moet statisch (getekend) zijn.

5. Thema 2014
Het onderwerp van de inzendingen is 50 jaar migratie van de Turkse en Marokkaanse
gemeenschappen naar België en brengt het verhaal van de Turkse en Marokkaanse
gemeenschap in België, haar 50-jarige geschiedenis, haar kinderen opgegroeid met
verschillende tradities en haar cultureel erfgoed van meervoudige identiteit. Het onderwerp kan
ook meer algemeen gaan over migratie, samenleven in diversiteit, de uitdagingen van de
multiculturele samenleving, vriendschap en mondiaal burgerschap.

6. Inzendingen




Maximum 3 inzendingen per kandidaat
Zwart-wit of in kleur
Indien de cartoons van tekst voorzien zijn, moet deze tekst opgesteld zijn in het
Nederlands, Frans of Engels







Afmetingen A3 (30 x 42 cm)
Digitaal ingezonden cartoons moeten op een resolutie van min. 300 Dpi, bij voorkeur 600
Dpi in JPEG
Op de rugzijde van elke cartoon moet uw naam, voornaam en adres vermeld worden
Inzending via internet: info@beltud.be
Inzending per post
o Beltud
Cartoonwedstrijd
Paleizenstraat 27
1030 Schaarbeek

7. Inschrijving
Uw deelname is slechts geldig indien u het inschrijvingsformulier op deze website heeft ingevuld
en verstuurd.

8. Bevestiging
Na ontvangst van de cartoons zult u een inschrijvingsbevestiging per mail ontvangen.

9. Rechten
Door hun deelname geven de deelnemers de inrichters het recht om de ingezonden werken te
publiceren in de brochures en catalogussen van de vereniging en te gebruiken voor de promotie
van de cartoontentoonstelling.

10. Jury
Een jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie voor de tentoonstelling en duidt de
prijswinnaars aan.

Eigendom
Door zijn deelname geeft de inzender de werken in bruikleen aan de inrichters met het oog op het
organiseren van de rondreizende tentoonstelling.
De geselecteerde werken blijven bijgevolg in het bezit van de inrichters tot januari 2015. De
cartoons worden enkel teruggestuurd op schriftelijke vraag van de inzender. De organisatie is in
geen enkel geval verantwoordelijk voor eventueel beschadigde of verloren werken.

Plagiaat
Indien na de bekendmaking van de prijzen sprake blijkt te zijn van plagiaat, kan de jury, na
beraadslaging, de prijs alsnog intrekken.

Contact
 Adres
Beltud
Paleizenstraat 27
1030 Schaarbeek

 Telefoon
+32 (0) 2 212 19 06

 e-mail
info@beltud.be

