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De organisatie Gulden Eifeesten vzw richt een creatieve wedstrijd in voor kinderen en
jongeren.
De wedstrijd is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren die schoolgaand zijn tot en met
de leeftijd van 18 jaar, die woonachtig zijn in Kruisem of er school lopen tijdens het
schooljaar 2020-2021.
Per deelnemer mag slechts één werk ingediend worden. Het onderwerp van het werk dient
verband te houden met het thema van de Gulden Eifeesten, Pasen of de kip en het ei. De
aard van het werk mag zeer ruim geïnterpreteerd te worden. De creativiteit van de
kunstenaar krijgt hierbij vrij spel. Het kan gaan om een foto, tekening, driedimensionaal
beeld,... deze opsomming is niet gelimiteerd. Het formaat van het knutsel- of kunstwerk is
maximum 1 meter in alle richtingen. De naam van de deelnemer mag niet zichtbaar zijn op
het ingediende werk.
Er zijn vier leeftijdscategorieën





categorie tot en met derde kleuterklas
categorie van eerste tot en met derde leerjaar
categorie van vierde tot en met zesde leerjaar
categorie middelbare scholieren

Alle werken moeten binnengebracht worden op zondag 18 april tussen 18u. en 20u. en
maandag 19 april tussen 16u. en 18u. Alle werken worden tentoongesteld in de Mastbloem
tussen 4 mei en 29 mei.
De beoordeling gebeurd door bezoekers van de tijdelijke tentoonstelling. Iedere bezoeker
kan slechts één keer stemmen.
Ten laatste op maandag 7 juni krijgen de winnaars bericht of hun werk in de prijzen viel.
De bekroonde werken blijven in bezit van de Gulden Eifeesten vzw. Niet-bekroonde werken
kunnen desgewenst weer afgehaald worden door de kunstenaar.
De prijzen worden uitgereikt op nader te bepalen moment. Dit zal tijdig gecommuniceerd
worden.
De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal, maar zullen door
de organisatie met de grootste zorg tentoongesteld worden.
Door het deelnemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers (en/of hun ouders) zich
akkoord met het reglement.

Gulden Eifeesten vzw

RPR 0415.819.895

Nieuw Plein 13 – 9770 Kruisem

www.guldeneifeesten.be

info@guldeneifeesten.be

