REGLEMENT TEKENWEDSTRIJD PHENIX FAGOTTENDAG
Deze tekenwedstrijd met als thema “De fagot(tist)” wordt georganiseerd door het Phenix
Fagottenkwartet in het kader van de Phenix Fagottendag 2018.
Wie kan deelnemen aan deze wedstrijd?
- Iedereen die inschrijft voor deze Fagottendag kan deelnemen.
Hoe kan je deelnemen?
- Maak een leuke tekening maximaal 30 x 30 cm groot.
- Je mag vrij kiezen met welk materiaal je de tekening maakt: (kleur)potloden, stiften, verf, …
- Je tekening moet wel gaan over een duidelijk herkenbare Fagot of fagottist, al of niet in groep, al
of niet karikatuur.
- Noteer duidelijk op de keerzijde van je tekening:
o voornaam
o naam
o adres
o geboortedatum
o telefoonnummer
o eventueel je e-mail adres
- Je tekening wordt afgegeven bij aankomst
- Je moet de tekening uiteraard helemaal zelf maken.
- Je mag maar één tekening insturen.
- Je tekening kan gebruikt worden door het Phenix Fagottenkwartet, die dit voor elk doeleinde kan
aanwenden .
Wat kan je winnen?
- Een jury, samengesteld uit leden van het Phenix Fagottenkwartet en vertegenwoordigers van de
deelnemende standhouders, selecteert per leeftijd één winnende tekening op basis van creativiteit
en originaliteit.
- De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet
gecommuniceerd.
- De winnaars krijgen een prijs, geschonken door de aanwezige standhouders.
- De winnende tekeningen kunnen een plaatsje krijgen op de website www.phenixfagottenkwartet.be
De winnaars worden op het slotconcert van de Phenix Fagottendag bekend gemaakt en kunnen ter
plaatse hun prijs in ontvangst nemen.
De winnaars aanvaarden dat het Phenix Fagottenkwartet hun tekening gratis mag gebruiken
gedurende de hele periode van bescherming van hun kunstwerk, op elke mogelijke informatiedrager,
voor publicitaire en promotionele doeleinden.
Geen enkele tekening wordt teruggezonden. Als je deelneemt aan de wedstrijd, verklaar je je akkoord
met het reglement, evenals met elke beslissing die de organisatoren nemen.

