Reglement wedstrijd DorpsDichterDoel/DDD
Art. 1. De werkgroep DorpsDichterDoel organiseert voor de vierde keer een poëziewedstrijd met als thema (in ruime zin) het polderdorp Doel en
het polder- en Scheldelandschap waarin het dorp Doel is gelegen. De wedstrijd beoogt specifiek de aanstelling van een vierde dorpsdichter voor
Doel.
Art. 2. Zoals bekend wordt Doel reeds geruime tijd gekenmerkt door de strijd om het behoud van het dorp binnen een zich steeds verder
uitbreidend havengebied. Binnen het kader zoals geschetst in artikel 1, is er zeker ruimte om dit thema op te nemen. Het is evenwel geen
verplichting.
Art. 3. De minimumleeftijd voor deelname is bepaald op 16 jaar.
Art. 4. Elke deelnemer zendt minimum één, maximaal twee gedichten in.
Art. 5. Elk gedicht wordt bezorgd in een afzonderlijk Word-document. Elk gedicht is gesteld in het Nederlands en gezet in het lettertype Times
New Roman in lettergrootte 12 met tussenregelafstand 1,5. Elk gedicht is maximaal 30 regels lang.
Art. 6. Elk gedicht is ondertekend met een schuilnaam of kenspreuk. Deze schuilnaam of kenspreuk wordt eveneens vermeld in de mail waarmee
de gedichten worden bezorgd.
Art. 7. De inzendingen worden via
dorpsdichterdoelwedstrijd@yahoo.com.
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Art. 8. In de mail worden, behalve de schuilnaam of kenspreuk waarmee de gedichten zijn ondertekend, ook volgende persoonsgegevens
vermeld: naam en voornaam, volledig adres, gsm-nr. en geboortedatum.
Art. 9. De uiterste inzenddatum voor de gedichten is 30 november 2014 om middernacht.
Art. 10. De gedichten worden door het wedstrijdsecretariaat anoniem voorgelegd aan een jury, bestaande uit Mark Meekers (1ste dorpsdichter
Doel), Frank De Vos (2de dorpsdichter Doel), Hilde Van Cauteren (3de dorpsdichter Doel), Maud Vanhauwaert (dichter/podiumkunstenaar) en
Lies Van Gasse (dichter/beeldend kunstenaar). De jury beslist volledig autonoom over de winnaars van de wedstrijd. Tegen de beslissing van de
jury is geen verhaal mogelijk.

Art. 11. In prijzen wordt voorzien voor de vijf hoogst geklasseerde gedichten. Evenwel kan elk dichter slechts voor één gedicht worden
bekroond. Voor overhandiging van de prijzen dienen de dichters aanwezig te zijn op de proclamatie. De prijzen worden niet toegekend indien de
jury van oordeel is dat geen enkele van de ingezonden werken hiervoor in aanmerking komt.
Art. 12. De uitslag van de wedstrijd wordt bekendgemaakt in Gemeenschapscentrum De Doolen, Engelsesteenweg 8 in 9190 Doel, op
zondagvoormiddag 25 januari 2015 om 11h, in de aanloop naar Gedichtendag. Alle deelnemers aan de wedstrijd worden hiervoor uitgenodigd.
De bekroonde gedichten worden op dit evenement ook gebracht. Prijzen worden enkel overhandigd indien de bekroonde dichters aanwezig zijn.
Art. 13. De laureaat van de wedstrijd wordt, na drie dorpsdichters en één dorpstekenaar, de vierde dorpsdichter van Doel en dit voor de periode
2015-2016. In deze periode wordt van de laureaat verwacht dat die minstens 6 gedichten over Doel schrijft en die brengt op manifestaties in Doel
en de Polder. De jaarlijkse aanwezigheid op minstens één poëzie-evenement en het maken en brengen van een passend gedicht tijdens de
Scheldewijding behoren tot de traditie van de DDD. De DDD kan ook suggesties doen en activiteiten ontplooien. Voor deze activiteiten kan
steeds worden gerekend op steun vanuit de werkgroep.
Art. 14. Plagiaat of het overtreden van het wedstrijdreglement leiden tot onmiddellijke en onherroepelijke uitsluiting.
Art. 15. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender zich ermee akkoord dat de werkgroep zijn gedicht(en) kan laten voordragen,
publiceren of tentoonstellen zonder dat hiervoor voorafgaande toelating is vereist of een vergoeding kan worden gevraagd. Het auteursrecht blijft
evenwel het eigendom van de inzender.
Art. 16. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het volledige wedstrijdreglement.
(voor informatie over Doel en omgeving kunnen de deelnemers terecht op de webstekken www.doel2020.org of www.egdp.be en op de
facebookgroepen “Vlaanderen laat Doel niet los” en “Erfgoedgemeenschap Doel en polder”; en, uiteraard, ter plaatse)

