
 

 

Wedstrijdreglement 
Art. 1: Instelling 
De organisatie van Beervelde 100 jaar organiseert een gedichtenwedstrijd met als thema 
“Beervelde”. 

Art. 2: Aard van het werk 
Elk Nederlandstalig gedicht niet langer dan 5 regels komt in aanmerking. 

Art. 3: Deelnemingsvoorwaarden 
a) Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen behalve de juryleden, leden van de organisatie 
Beervelde 100 jaar en hun inwonende gezinsleden.  

b) Deelnemen kan enkel via email info@beervelde100.be.  
De inzender ontvangt een bevestiging bij goede ontvangst. 
De inzending moet bestaan uit: 
- de gegevens van de deelnemer: naam – geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres. 
- bijlage 1 met gedicht 1. 
- eventueel bijlage 2 met gedicht 2. 

c) Elke deelnemer mag één of twee gedichten indienen. 

d) Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in 
gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere 
wedstrijden. 

e) Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het 
wedstrijdreglement. 

f) Deelnemen kan tot uiterlijk 30 juni 2021. 
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Art.4: Organisatie 
De ingezonden gedichten worden zonder vermelding van de auteur aan de jury doorgegeven. Zij 
kiezen de winnaar bij meerderheid van stemmen. 

Art. 5: Prijzen 
a) Het winnende gedicht wordt uitgekapt in een arduinplaat en verwerkt in het voetpad van 
Beervelde-Dorp.  
Alle gedichten worden gepubliceerd op de website www.Beervelde100.be en de Facebookpagina 
voor 100 jaar Beervelde. 
Alle gedichten worden overgemaakt aan de cultuurdienst van Lochristi en mogelijks binnen dit kader 
nog gepubliceerd. 
Alle deelnemers worden uitgenodigd op de inhulding van het voetpadgedicht op zondag 5 september 
en krijgen daar een eervolle vermelding. 

b) De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden 
gedichten hiervoor in aanmerking komt.  

Art. 6: Betwistingen 
a) Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. 

b) De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten.  

c) De organisatie van 100 jaar Beervelde en de gemeente Lochristi heeft het recht om gedichten te 
laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen. 

d) Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere 
manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. 

 

 

Meer inlichtingen: 
info@beervelde100.be 
09/355 81 23 
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