REGLEMENT:
GAVOORGELUK POËZIEWEDSTRIJD
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/05/2020

Artikel 1:
Fonds GavoorGeluk, met maatschappelijk zetel te Diepensteyn 1, 1840 Londerzeel,
dichterscollectief Stuifmeel, met maatschappelijk zetel te Hageveld 22, 1840 Londerzeel en
het gemeentebestuur van Londerzeel organiseren de GavoorGeluk Poëziewedstrijd
Londerzeel voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Artikel 2:
Het thema is [omgaan met] EMOTIES, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3:
Elke inzending moet een nog niet gepubliceerd of bekroond Nederlandstalig gedicht zijn.
Artikel 4:
Het gedicht, getypt op een A4-formaat met als lettertype ‘Arial 12’, moet digitaal ingezonden
worden naar de dienst Vrije Tijd - cultuur@londerzeel.be - met opgave van:
- voor de Londerzeelse scholen:
• Pseudoniem
• Geboortejaar
De leerkrachten bezorgen een aparte lijst met de pseudoniemen en namen van de
leerlingen
- voor externe deelnemers:
• Pseudoniem
• Geboortejaar
• School
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer en/of e-mailadres
Artikel 5:
De inzendingen worden ingedeeld in volgende categorieën:
1) 6de leerjaar basisschool
(al deze leerlingen vallen sowieso in categorie 1, ongeacht de leeftijd)
2) 13 en 14 jarigen
3) 15 en 16 jarigen
4) 17 en 18 jarigen
5) 18 tot 25 jarigen
Voor elke categorie wordt een 1e, 2e en 3e prijs toegekend.
Uit deze winnaars wordt voor elke categorie een GavoorGelukwinnaar gekozen voor het
gedicht dat het meest de GavoorGelukgedachte - “Vanuit kwetsbaarheid zich goed in
zijn vel voelen” - benadert.
Artikel 6:
Door Stuifmeel wordt tevens een gedicht gekozen dat de ‘Stuifmeelprijs’ zal ontvangen, deze
verrassingsprijs wordt door het dichterscollectief voorzien.
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Artikel 7:
De uitspraak van de jury is onbetwistbaar. Er wordt geen briefwisseling gevoerd over deze
wedstrijd en ingezonden gedichten worden niet teruggestuurd. Voor de gedichten kan geen
vergoeding worden gevraagd, ook niet bij publicatie in een bundel ter gelegenheid van deze
wedstrijd. De organisatoren dragen geen verantwoordelijkheid voor plagiaatinzendingen.
Artikel 8:
Indien een gedichtenbundel wordt uitgegeven met de winnende gedichten zal deze enkel de
voornaam van de schrijver vermelden onder het gedicht.
Artikel 9:
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de jonge dichter zich akkoord met het
reglement.
Artikel 10:
De prijs wordt overhandigd aan de betrokken persoon of in geval van overmacht aan
zijn/haar afgevaardigde.
Artikel 11:
De Gemeente Londerzeel verwerkt uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de
General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacyverklaring vind
je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens. U kan
deze toestemming op elk moment intrekken.
Artikel 12:
Volgende procedure wordt gehanteerd:
•
Insturen gedichten door de scholen
•
Jureren van de gedichten
•
Selecteren van de topgedichten
•
Prijsuitreiking

Gemeente Londerzeel – reglement GavoorGeluk poëziewedstrijd

-2-

