Wedstrijdreglement 2016 / 2017

Wedstrijdomschrijving:
In het kader van het eerste Westlandse Boekengala schrijft vereniging Schrijvers tussen de kassen ter
stimulering van het geschreven woord een regionale schrijfwedstrijd uit rond het thema ‘Verboden
vruchten’. Alle inzendingen worden onderverdeeld in vier categorieën. :
1.
2.
3.
4.

Poëzie door jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar
Kort verhaal door jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar
Poëzie door volwassenen van 18 jaar en ouder
Kort verhaal door volwassenen van 18 jaar en ouder

Het copyright op de inzendingen berust bij de auteurs. De deelnemende gedichten en verhalen
mogen tot de prijsuitreiking niet gepubliceerd worden.

Inzendtermijn:

Jurering
De jurering geschiedt door een onafhankelijke jury van vakmensen die gespecialiseerd zijn in de
verschillende categorieën. De uitslag is bindend en hierover kan niet gecorrespondeerd of
gereclameerd worden. De juryleden en de bestuursleden van Schrijvers tussen de kassen zijn
uitgesloten van deelname.

Inzendcriteria categorieën 1 en 3:
De poëzie-inzendingen dienen te voldoen aan de volgende criteria:
• De inzending heeft als thema ‘Verboden vruchten’ in de ruimste zin van het woord.
• De inzending bestaat uit een niet eerder gepubliceerd gedicht van maximaal dertig regels,
inclusief titel en witregels, zonder vermelding van de auteursnaam.
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De inzendtermijn loopt van 31 december 2016 t/m 15 februari 2017
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Westlandse Boekengala op 28 maart 2017. Per categorie
wordt een winnaar aangewezen en een aanmoedigingsprijs beschikbaar gesteld. De winnende
inzendingen worden onder vermelding van de auteursnaam gepubliceerd op de website van de
vereniging: http://www.schrijvers-tussen-de-kassen.nl .De winnaars worden tevens in de
gelegenheid gesteld hun inzending voor te dragen tijdens het Westlandse Boekengala én tijdens het
eerstvolgende literaire café.
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Het gedicht dient opgemaakt te worden als een Word bestand in lettertype ‘Times new
roman’ met een puntgrootte van 12 en een regelafstand van 1,5.
De inzending dient als bijlage per e mail verzonden te worden aan:
marijke@schrijvers-tussen-de-kassen.nl
In de begeleidende e mail dienen naam, adres, telefoonnummer en leeftijd van de auteur
vermeld te worden.
Alle auteurs dienen woonachtig te zijn in de regio Westland e.o.*
Deelnemers kunnen binnen hun leeftijdscategorie meedoen in beide categorieën
Inzendingen die niet aan deze criteria voldoen, dingen niet mee naar een prijs.

Inzendcriteria categorieën 2 en 4:
De proza-inzendingen dienen te voldoen aan de volgende criteria:
• De inzending heeft als thema ‘Verboden vruchten’ in de ruimste zin van het woord.
• De inzending bestaat uit een niet eerder gepubliceerd verhaal van maximaal duizend
woorden, inclusief titel en zonder vermelding van de auteursnaam.
• Het verhaal dient opgemaakt te worden als een Word bestand in lettertype ‘Times new
roman’ met een puntgrootte van 12 en een regelafstand van 1,5.
• De inzending dient als bijlage per e mail verzonden te worden aan:
marijke@schrijvers-tussen-de-kassen.nl
• In de begeleidende e mail dienen naam, adres, telefoonnummer en leeftijd van de auteur
vermeld te worden.
• Alle auteurs dienen woonachtig te zijn in de regio Westland e.o.*
• Deelnemers kunnen binnen hun leeftijdscategorie meedoen in beide categorieën
• Inzendingen die niet aan deze criteria voldoen, dingen niet mee naar een prijs.

•

•

De winnaar van elke categorie ontvangt 1 jaar gratis lidmaatschap van de vereniging
Schrijvers tussen de kassen en een exemplaar van LOSWERK, de bloemlezing van Schrijvers
tussen de kassen.
De aanmoedigingsprijs per categorie bestaat uit een exemplaar van LOSWERK, de
bloemlezing van Schrijvers tussen de kassen.

* de regio Westland e.o. beslaat alle Westlandse gemeenten, Delfland en Hoek van Holland.
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Prijzen:
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