Reglement ‘Damiaan’-cartoonwedstrijd
Art. 1.
De wedstrijd wordt door het Sint-Lodewijkscollege georganiseerd naar aanleiding van de vijfendertigste
Damiaanactie op de school. Het onderwerp van de wedstrijd is ‘Pater Damiaan’.
Een cartoon is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld een karikatuur zijn, een afbeelding van
een komische situatie, een zinspeling of een eigen kijk op een historische of actuele gebeurtenis…
Art. 2.
Alle leerlingen en hun ouders, oud-leerlingen en (oud)-personeelsleden van het SLC kunnen aan deze
wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het reglement en de
beslissingen van de jury.
De deelnemers worden verdeeld in 3 categorieën:
1)
2)
3)

de leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar
de leerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar
alle andere deelnemers

Leden van de jury mogen niet deelnemen.
De deelname is gratis. Voor de eerste drie per categorie en voor de algemene winnaar wordt een
boekenbon voorzien. Het totale prijzenpakket bedraagt 250 euro.
Art. 3.
Elke deelnemer mag maximum 3 tekeningen inzenden maar kan maar 1 prijs winnen. De tekeningen
moeten gemaakt worden op een A4-tekenblad. De techniek en de materialen mogen vrij gekozen worden.
Zo mogen de tekeningen digitaal gemaakt of getekend zijn, in zwart-wit of kleur en met of zonder tekst.
Een inzending kan bestaan uit één beeld of uit meerdere beelden die samen één geheel vormen (strip).
Bewegende beelden worden niet toegelaten.
De ingediende tekeningen moeten origineel zijn. Bij plagiaat of een duidelijke link met een bestaande
cartoon wordt de inzending door de jury uitgesloten.
Elke deelnemende leerling noteert op de keerzijde van elke tekening het jaar waarin hij/zij zit. Zo kunnen
de inzendingen in de juiste categorie geplaatst worden. Om de anonimiteit bij de jurering te waarborgen
kleven (niet nieten want dan wordt de tekening beschadigd) alle deelnemers op de keerzijde van elke
tekening een gesloten omslag met daarin hun naam, adres, telefoonnummer en relatie met de school. Er
mag op de tekening of op de omslag niets aangebracht worden dat de identiteit van de deelnemer verraadt.
De omslagen worden pas na de jurering geopend.
De tekeningen worden in een A4-omslag afgegeven op het secretariaat van de school of worden per post
opgestuurd naar: Sint-Lodewijkscollege – Cartoonwedstrijd – Markt 48 – 9160 Lokeren. De inzendingen
moeten uiterlijk op maandag 25 februari om 17 uur op het secretariaat aanwezig zijn. Latere inzendingen
zijn niet meer geldig. Digitale inzendingen worden niet aanvaard.
De uitslag wordt bekendgemaakt op 1 maart 2019 tijdens de apotheose van de Damiaanactie 2019.
Door deel te nemen geven de deelnemers toestemming aan het Sint-Lodewijkscollege om de inzendingen
(eventueel met vermelding van de naam van de inzender) tentoon te stellen, te tonen op de website van
de school en/of ze op te nemen in een nummer van het informatieblad.
Lokeren 20 januari 2019
De jury

