Wedstrijdreglement ‘Alles kids!’
Hoe kan je meedoen?
•

•
•
•

Maak een filmpje, liedje, knutselwerkje of foto over een van de volgende onderwerpen:
verdriet, de dood, adoptie, scheiding, zieke ouder, sociale media, autisme, migranten,
armoede
Het kunstwerk voldoet aan de volgende specificaties: een filmpje of liedje van maximum 2
minuten, een knutselwerkje of foto van maximum 1m³.
Zend tussen 12 oktober en 1 november 2018 je kunstwerk in naar info@horizon.be of naar
Leopold De Waelstraat 17A 2000 Antwerpen.
Vermeld als onderwerp: ‘Wedstrijd Alles Kids!’

Wat kan je winnen?
•
•

Een klasgesprek en voorleesmoment met Kristel Verbeke uit Alles Kids! tijdens de
Voorleesweek van 17 tot 25 november 2018.
Het klasbezoek zal maximum een uur duren.

Wie mag meedoen?
•
•
•

De wedstrijd is toegankelijk voor elke basisschool in Vlaanderen.
Per klas wordt slechts één inzending toegestaan.
De deelnemende klas bestaat uit maximum 25 leerlingen, tenzij de klas uitzonderlijk meer
leerlingen telt. In dit geval moet er contact opgenomen worden met de uitgeverij.

Algemene afspraken
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het kunstwerk handelt over een van de onderwerpen uit de lijst. Het is een eindproduct van
klassikale samenwerking, waarvan de klas maximum 25 leerlingen bedraagt.
Vermeld de klasgroep en de volledige schoolnaam, inclusief contactgegevens (gsm-nummer)
van de klastitularis.
Het kunstwerk moet uiterlijk 1 november 2018 ontvangen worden. Latere inzendingen
worden gediskwalificeerd.
Als de winnaar niet aan de deelnamevoorwaarden blijkt te voldoen, verliest hij automatisch
zijn recht op de prijs.
Op 5 november 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt via de site: www.horizon.be. De
winnaar wordt ook persoonlijk gecontacteerd door Horizon voor verdere afspraken. De
klastitularis zorgt ervoor dat hij of zij telefonisch bereikbaar is op 5 november 2018.
Uitgeverij Horizon zetelt in de jury. Die selecteert een winnaar, en de uitslag staat niet ter
discussie.
Op het voorleesmoment mag enkel de winnende klas aanwezig zijn.
De prijs is niet overdraagbaar en niet deelbaar. Ze kan dus niet afgestaan of ingeruild worden
voor een ander type prijs.
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer dat de naam van de school,
leerkracht en kinderen gepubliceerd kan worden in geval van overwinning. Ook het
kunstwerk en eventuele foto’s of filmpjes mogen gepubliceerd worden.

•
•

•

•

De deelnemers onthouden zich van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de
wedstrijd en de organisatoren.
Uitgeverij Horizon kan de wedstrijd te allen tijde opschorten of annuleren in geval van
overmacht, zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op
een schadevergoeding.
Uitgeverij Horizon kan het wedstrijdreglement wijzigen of de wedstrijdformule aanpassen
zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige
wedstrijdreglement.

