Wedstrijdreglement
Artikel 1.
De Culturele Raad Borsele organiseert de wedstrijd “50 Jaar Borsele” voor niet-professionele /
amateurkunstenaars. Het wedstrijdgebied omvat de gemeente Borsele.
Artikel 2: Doelgroep
Deelname staat open voor alle niet-professionele kunstenaars, zowel beginners als gevorderden, die
in het wedstrijdgebied wonen. Het is een wedstrijd voor amateurs: dat zijn in dit geval mensen die
beeldende kunst maken in hun vrije tijd en daarmee niet in hun levensonderhoud voorzien en geen
hoger kunstonderwijs volgen / hebben afgerond. ‘
Er is sprake van twee leeftijdscategorieën: 8 – 15 jaar, en 16 en ouder. In beide categorieën zal er een
winnaar worden gekozen.
Iedere deelnemer mag maximaal 1 werk inleveren.
Artikel 3. Techniek en formaat
Alle vormen - met uitzondering van fotografie - van twee en driedimensionale beeldende,
toegepaste, dicht en schrijfkunst zijn toegestaan.
Alle kunstuitingen moeten binnen het formaat 50 x 50 cm x 50 cm passen. In het geval van
geschreven bijdrage moet de maker zelf voor de presentatie zorgdragen.
Artikel 4. Thema en kunstvormen
Het thema van de wedstrijd is Jouw kijk op Borsele. Racistische of shockerende kunstwerken zullen
worden uitgesloten van deelname.
Artikel 5. Begeleiding
Deelnemers mogen zich bij het maken van hun werk met raad en begeleiding laten bijstaan door
docenten en/ of andere personen, mits zij het kunstwerk zelf maken.
Artikel 6. Inschrijven en wet op privacy van persoonsgegevens
Inschrijven voor de wedstrijd kan van 1 februari tot en met 30 april 2020 d.m.v. een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier op een online platform (site cultureleraadborsele.nl en FB Culturele Raad
Borsele). Bij inschrijving worden naam en contactgegevens (adres, mailadres en telefoonnummer)
genoteerd. De deelnemer geeft toestemming aan de Culturele Raad Borsele om deze gegevens voor
de duur van de wedstrijd te gebruiken voor communicatieve en publicitaire doeleinden.
Deelnemers die zich inschrijven en uiteindelijk toch afzien van deelname brengen de Werkgroep
Culturele Raad Borsele hiervan per e-mail via werkgroepcrb@gmail.comop de hoogte.

Artikel 7. Inleveren werken
De deelnemers worden verzocht zelf een foto te maken van het door hun gemaakte kunstwerken.
Deze foto’s kunnen tot 6 mei 2020 worden gemaild naar werkgroepCRB@gmail.com.
De makers van de uit de eerste stemronde 25 + 10 uitgekozen kunstwerken worden uitgenodigd de
kunstwerken op 28 juli 2020 of 10 augustus 2020 in te leveren bij het Gemeentehuis Borsele waar ze
tot de expositie tijdens Oeljebroelje worden opgeslagen. De deelnemers geven toestemming voor
het exposeren van hun kunstwerken tijdens Oeljebroelje, d.d. 16 augustus 2020. Na afloop van de
expositie worden de kunstwerken weer retour gebracht naar de verzamellocatie, alwaar ze na
afspraak kunnen worden afgehaald.
Artikel 8. Beschadigingen
De Culturele Raad Borsele kan geen verantwoordelijk dragen voor enig geleden schade aan of
diefstal van de kunstwerk tijdens de fotoreportage of de expositie tijdens Oeljebroelje.
Artikel 9. Jurering
De jurering vindt plaats in drie delen: in de vorm van twee stemrondes (11 mei – 11 juli en 13 – 16
augustus) via een online platform (site cultureleraadborsele.nl en FB Culturele Raad Borsele) en een
publieke stemming tijdens Oeljebroelje op 16 augustus 2020.
Artikel 10. Communicatie
Deelnemers worden via mail en social media op de hoogte gehouden van afspraken en informatie
met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemers die niet over internet beschikken worden per post op
de hoogte gebracht.
Artikel 11. Beeldrecht
Deelnemers aan de wedstrijd stemmen er mee in dat beeldmateriaal van hun kunstwerken wordt
gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Artikel 12. Algemeen
Door deelname verklaren deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement, de procedure, de
wijze van jurering en beslissing van de jury en de opbouw van de eindexpositie tijdens Oeljebroelje
2020. Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 13. Prijzengeld
Voor de wedstrijd is 250 euro aan prijzengeld gereserveerd: 50 euro voor de categorie 8 – 15 jaar en
200 euro voor de categorie 16 jaar en ouder.

