
WEDSTRIJDREGLEMENT

01. 
De wedstrijd wil jongeren stimuleren om op zoek te gaan naar een eigen schrijfstijl en wil hen aanmoedigen om 
fascinerende foto’s te maken. Het thema van dit jaar is Inner/Spaces. De deelnemers maken een foto waar een 
binnenruimte de hoofdrol speelt, al dan niet leeg, met of zonder personages. Op basis van die foto schrijven ze de 
aanzet of een stuk uit een verhaal. Samenwerken met 2 of meerdere deelnemers mag. Wie inschrijft, krijgt toegang tot 
online tutorials, waarin fotograaf Jelle Van Hulle en schrijfster Lara Taveirne verklappen hoe zij te werk gaan.

02. 
Inzendingen bestaan uit één enkele foto en één enkel tekstbestand.

• Foto’s: Fotobewerking is toegestaan. Ook een kader mag, zolang deze niet voor een overwicht zorgt in het eindbeeld. 
Een watermerk wordt niet aan de foto toegevoegd. Een compositie van foto’s is niet toegestaan. De minimumresolutie 
voor ingezonden foto’s is 300 DPI.

• Teksten: De tekst telt minimaal 1 pagina op A4-formaat en maximaal 3 pagina’s op A4-formaat. Verhalen mogen in het 
Nederlands of het Engels worden geschreven.

03. 
Inzendingen worden per mail ingediend via het mailadres zwermvzw@gmail.com. De foto, het verhaal en een ingevuld 
inschrijvingsformulier moeten in één mail worden ingestuurd. Dit geldt ook voor inzendingen van duo’s of grotere 
groepen. Hiervoor kan het specifiek inschrijvingsformulier voor ‘groepen’ gebruikt worden.

04. 
Inzendingen waarvan de bestandsgrootte niet toelaat om deze door te mailen kunnen via een downloadlink (www.
wetransfer.com) hun deelname bezorgen. Ook hier geldt, dat zowel foto, verhaal als inschrijvingsformulier in één mail 
moeten ingezonden worden.

05. 
Deadline voor de inzendingen: 22 april 2019 om 24u00.

06. 
Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.

07.
Prijzen: Er worden drie prijzen uitgereikt onder de deelnemers. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen:
• Prijs voor beste foto
• Prijs voor beste verhaal
• Prijs voor beste geheel (samengaan van foto en verhaal)
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08. 
De winnaars worden geselecteerd door de jury van Inner/Spaces, bestaande uit de bestuursleden van Zwerm vzw en 
medewerkers van Openbare Bibliotheek Brugge, voorgezeten door Lara Taveirne en Jelle Van Hulle.

09. 
Deelnemers verklaren de rechten op hun inzendingen te bezitten. Indien betwisting van de inzending ontstaat door 
inbreuken op copyright, wordt de deelname ongeldig verklaard.

10. 
Deelnemers behouden de rechten op het ingezonden materiaal. Met het oog op promotie van de wedstrijd en voor de 
tentoonstelling van de beste inzendingen verlenen deelnemers de organisatie van Inner/spaces de toestemming om 
foto’s, verhalen en persoonsgegevens te gebruiken binnen de begrenzing van de wedstrijd.

11. 
Betwistingen worden behandeld door de organisatoren van de wedstrijd.

12. 
De prijsuitreiking gaat door op 9 mei 2019, vanaf 16u30. Locatie wordt later meegedeeld.

13. 
De tentoonstelling van de beste 20 inzendingen loopt van donderdagavond 9 mei t.e.m. zondagavond 12 mei 2019. 
Locatie wordt later meegedeeld.

14. 
Iedereen tussen 15 en 19 jaar of iedereen uit het 4de t.e.m. 7de middelbaar kan deelnemen aan de wedstrijd. 
Medewerkers van de wedstrijd en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

15. 
Door deel te nemen aan Inner/spaces verklaren deelnemers zich akkoord met dit wedstrijdreglement.

16. 
Inner/spaces wordt georganiseerd door ZWERM vzw en BLVRD magazine, bestaande uit Thomas Barbier, Elsie Roose, 
Sanne De Muynck en Inge Thollebeek.
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