
    REGLEMENT POËZIEWEDSTRIJD 
 

 
Art. 1 Omschrijving 

De gemeentelijke cultuurraad en het beheersorgaan voor de bibliotheek en het gemeenschapscentrum van Wuustwezel hebben 
beslist in samenwerking met het gemeentebestuur een poëziewedstrijd te organiseren ter gelegenheid van Gedichtendag 2018:  
RIJMPLEKKEN in WUUSTWEZEL met als thema: ‘Theater. Uitstromend, in het pluche van de zaal’. 
 

Art.2 Deelnemers 

De poëziewedstrijd wordt uitgeschreven voor alle inwoners van Wuustwezel, leden van Wuustwezelse verenigingen en 
leerlingen die school lopen te Wuustwezel.  Iedereen (kinderen, jongeren en volwassenen) mag 1 tot 3 gedichten indienen voor 
deze wedstrijd. 
De wedstrijd wordt onderverdeeld in 3 categorieën: 

 Een wedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar 
 Een wedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar 
 Een wedstrijd voor volwassenen (18 jaar en ouder) 

 

Art. 3 De Opdracht 

 Deelnemers zenden maximum drie gedichten in onder het thema ‘Theater. Uitstromend, in het pluche van de zaal’. 

 Enkel eigen geschreven teksten mogen ingediend worden voor deze wedstrijd.  Alleen onuitgegeven en onbekroonde  

werken komen in aanmerking.  Plagiaat wordt automatisch bestraft met verdere uitsluiting aan deze wedstrijd; boetes 
ten gevolge van misbruik hierop zijn ten laste van de inzender. 

 De tekst dient in de Nederlandse taal opgesteld te zijn.  

 Het werk wordt getypt of geprint op papierformaat A4. Let op: het papier mag niet geplooid of geniet worden!  

 De teksten dragen onderaan een schuilnaam en de leeftijd van de dichter, waaruit de identiteit van de auteur niet 

blijkt. 

 In een bijgevoegde gesloten omslag vermeldt de auteur op de buitenzijde de schuilnaam. Binnenin de enveloppe 

zitten volgende gegevens: schuilnaam, naam, adres, telefoon, e-mail en geboortedatum. 
 

Art. 4  De Jury 

 Bij de beoordeling van de inzending primeert de kwaliteit. De jury zal wel rekening houden met de leeftijd van de  
deelnemer. 

 Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury. Deze jury  
wordt aangeduid door de Werkgroep Gedichtendag en is samengesteld uit afgevaardigden van de cultuurraad en het 
beheersorgaan van bibliotheek en het gemeenschapscentrum.   

 Briefwisseling zal hierover niet gevoerd worden.   
 

Art. 5 Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking van deze poëziewedstrijd gebeurt op Gedichtendag 2018 op donderdagavond 25 januari 2018 in GC 
Kadans. De bekroonde werken worden dan voorgedragen door de auteur of door een andere woordkunstenaar.   
 

Art. 6 Prijzen 

 Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. De winnaars ontvangen evenwel een waardevol geschenk. De  
prijzen worden voorzien per leeftijdscategorie. 
 Kinderen: 1ste prijs ter waarde van 50 euro, 2de prijs ter waarde van 35 euro, 3de prijs ter waarde van 20 euro 
 Jongeren: 1ste prijs ter waarde van 75 euro, 2de prijs ter waarde van 50 euro, 3de prijs ter waarde van 25 euro 
 Volwassenen: 1ste prijs ter waarde van 100 euro, 2de prijs ter waarde van 75 euro, 3de prijs ter waarde van 50 euro 

 Op advies van de jury kan de organisatie beslissen om geen prijs toe te kennen indien zij van oordeel zijn dat geen 
enkel gedicht in aanmerking komt. 

 

Art. 7 Publicatie 

 De auteur geeft met het versturen de toelating tot publicatie van het werk door de inrichters.   

 Een bundel met de door de jury weerhouden werken wordt op de prijsuitreiking aangeboden aan de aanwezige 
deelnemers. Alle ingestuurde gedichten worden gebundeld en liggen ter inzage in de bibliotheek. 

 

Art. 8 Inzenden 
De uiterste datum van inzending is woensdag 20 december 2017. 

De teksten worden onder gesloten omslag afgeleverd op volgend adres: 
Poëziewedstrijd 
Bibliotheek ‘De Gasthuishoeve’ 
Dorpsstraat 36 
2990 Wuustwezel 

 

Art. 9 Informatie 

Voor meer inlichtingen over deze wedstrijd kan je terecht bij: 
Bibliotheek ‘De Gasthuishoeve’, bibliotheek@wuustwezel.be, 03 690 46 41 
Of Dienst Cultuur, cultuur@wuustwezel.be, 03 690 46 26 
 
 

VEEL SUCCES! 
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