Reglement tekenwedstrijd IKO Brecht
Artikel 1: Organisatie tekenwedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door IKO- de Kunstacademie, afdeling Brecht.
Artikel 2: Voorwaarden voor deelname
De wedstrijdformulieren zijn enkel te verkrijgen op de Paasmarkt in Brecht op 2 april 2018.
Iedereen vanaf 5 jaar (gaat volgend academiejaar naar het eerste leerjaar) mag deelnemen.
De wedstrijd is gratis.
De wedstrijd loopt van 2 april tot en met 1 mei.
Inzendingen die de organisator ontvangt na 1 mei komen niet meer in aanmerking.
De winnaars van de wedstrijd zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden in de loop van de
maand mei 2018. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden betwist.
Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit volledig reglement zonder
enige voorwaarde.
Artikel 3: Welke prijzen kunnen gewonnen worden?
De jury, bestaande uit leerkrachten van IKO, bepaalt de winnende werken.
Volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
-1 x inschrijving lagere graad (tussen 6 en 12 jaar) -1 x inschrijving middelbare graad (tussen 12 en
18 jaar) -1 x inschrijving kunstexploratie (vanaf 18 jaar)
De prijs kan in geen geval in geld worden uitgekeerd.
De lessen kunnen enkel in IKO Brecht gevolgd worden.
De winnaars krijgen een prijs die overeenkomt met hun leeftijdsgroep.
De inschrijving kan worden doorgegeven indien de winnaar niet zelf de lessen wil of kan volgen.
Artikel 4: Hoe deelnemen aan de wedstrijd?
1 deelname per persoon.
Deelnemingsformulieren mogen gekopieerd en doorgegeven worden.
Alle beeldende technieken zijn toegestaan. Het werk hoeft niet op het deelnemingsformulier te
worden gepresenteerd.
Enige voorwaarde is dat de naam van de deelnemer niet onmiddellijk zichtbaar is.
De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze
wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier aanspraak
doen gelden tegenover de organisator
Artikel 5: Persoonlijke gegevens
De organisator vraagt aan de deelnemers om bepaalde persoonlijke gegevens door te geven.
De informatie is bestemd voor de organisator.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een bestand opgenomen met als doel de
winnaars van de wedstrijd te kunnen identificeren en te contacteren.
De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
De winnaars van de wedstrijd gaan door hun deelname aan de wedstrijd akkoord met dit artikel. De
organisator is niet verantwoordelijk wanneer in geval van onduidelijk vermelde persoonlijke
gegevens de winnaar niet gecontacteerd kan worden.
Artikel 7:
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit hele
reglement in.

