
Deelnemingsvoorwaarden “Talent van de Polder” 

 

De Raedzael organiseert een expositie met wedstrijd voor amateurkunstenaars die hun werk 

eens willen tonen en daarbij kans willen maken op een toffe trofee. 

 

De winnaars worden bekend gemaakt op zondag 05/06/2022. 

 

Reglement: algemene bepalingen 

 

1. De wedstrijd loopt op 04/06/22 en 05/06/22. 

 

2. Je neemt deel met één werk naar keuze uit categorie beeldende kunst  of woord. 

Beeldende kunst omvat een veelheid van kunstvormen waaronder een tekening, een 

schilderij, ets, beeldhouwwerk (in gelijk welk materiaal), glaskunst, foto, keramiek...  

In de afdeling woord beperken we ons in dit geval tot gedichten. 

Wanneer er te weinig kandidaten zouden zijn voor een volwaardige tentoonstelling 

mag wie dat wil een tweede werk insturen voor dezelfde deelnameprijs (zie pt 12). 

 

3. Deelnemers dienen een elektronisch inschrijvingsformulier in via 

www.deraedzael/evenementen.  

 

4. Inschrijvingen worden aanvaard tussen woensdag 20 april 2022 en woensdag 01 juni 

2022 om 24.00u. Het indienen van de werken vindt plaats op donderdag 02 juni 2022 

tussen 18.00u en 21.00u zodat ze tijdig een plaatsje kunnen krijgen. 

 

5. De organisator behoudt zich het recht voor om een formulier dat buiten deze termijn 

is ingediend niet in aanmerking te nemen. Indien door één deelnemer meerdere 

formulieren worden ingevuld, behoudt de organisator zich het recht om één of 

meerdere van deze formulieren niet in aanmerking te nemen. In geval van 

misbruiken, misleiding of bedrog door een deelnemer, behoudt de organisator zich 

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan 

deze wedstrijd uit te sluiten. 

 

6. De Raedzael besteedt de grootste zorg aan de ingestuurde werken maar kan in geen 

geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de werken. De 

Raedzael kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van 

enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de deelname aan de wedstrijd op zich. 

 

7. De Raedzael behoudt zich het recht voor om te allen tijde de wedstrijd of een deel 

ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden 

dit vereisen en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of 

andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan 

ook. Alle bijkomende mededelingen en / of publicaties in verband met de wedstrijd 

gelden als punt van het reglement. Alle beslissingen van de organisatie zijn zonder 

verhaal. 

http://www.deraedzael/evenementen


 

8. Door deelname aan deze expositie / wedstrijd verlenen de auteurs aan De Raedzael 

hun onvoorwaardelijke toelating om hun geselecteerd werk te publiceren (online / 

offline) en / of te vertonen in het kader van de expositie die hiermee samengaat. De 

auteurs kunnen in deze context geen vergoeding of auteursrechten opeisen van De 

Raedzael. Het is in geen geval de bedoeling om de geselecteerde werken te 

bezorgen aan derden uitgezonderd het platform voor de amateurkunsten Fameus 

vzw die de week van de amateurkunsten omkadert.  

 

9. Iedere inzender waarborgt dat hij / zij de auteur en volledig rechthebbende is van het 

ingezonden werk, dat het een origineel werk van zijn / haar hand is. De deelnemer 

vrijwaart De Raedzael tegen aanspraken van derden hieromtrent. 

 

10. Aan de wedstrijd “Talent van de Polder” is een social media campagne verbonden 

(op Facebook en via de websites van De Raedzael.  

 

11. De selectie van de werken gebeurt als volgt: 

a. je bent amateurkunstenaar en  

b. inwoner van de polder en omstreken 

 

12. Deelnemen kost 25 euro en is betaalbaar op rekeningnummer BE23 0018 0231 7691 

op naam van Hilda Eestermans met vermelding van “je naam-voornaam + Talent”. 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. U ontvangt een 

bevestiging van De Raedzael. Als de betaling ontvangen wordt nadat alle plaatsen 

volzet zijn kan je niet meer toegelaten worden tot de expositie / wedstrijd. 

 

13. De deelnemers krijgen na inschrijving alle informatie met betrekking tot het verloop. 

In de inschrijving zit vervat een gratis expositie van je werken (met mogelijkheid tot 

verkoop) in het weekend van 04/6/22 en 05/06/22 telkens van 13.00u – 17.00u. We 

sluiten af met een receptie voor deelnemers en partners én een prijsuitrijking door 

een vakjury. Graag bij je inschrijving doorgeven of je deelneemt aan de receptie. 

 

14. De datum van inschrijving kan belangrijk zijn indien het maximaal aantal deelnemers 

bereikt wordt. Indien een werk te groot is om te kunnen exposeren kan het geweigerd 

worden.  

 

15. Je wordt nog extra gecontacteerd om je werk in te leveren in de week voorafgaand 

aan de expositie. De opstelling van de werken gebeurt door de organisator. Het werk 

krijgt een nummer toegewezen dat overeenkomt met de brochure die beschikbaar 

gesteld wordt. Het werk moet (indien van toepassing) klaar zijn om op te hangen. 

 

16. De 3 winnaars worden gekozen door een vakjury. 

 

 

 


