Reglement creatie nieuw kunstwerk cultuurprijs
Artikel 1 – Opzet
Elk jaar organiseert de cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur de cultuurprijs. De meest
verdienstelijke persoon of vereniging op vlak van cultuur of socio-cultuur wordt beloond
met een kunstwerk.
Dit jaar zijn we op zoek naar een nieuw kunstwerk dat gedurende 3 jaar zal uitgereikt
worden aan de winnaar van de cultuurprijs.
Deze wedstrijd wordt uitgeschreven door de gemeente Sint-Amands op voordracht van
de cultuurraad.
Wat?
De wedstrijd beoogt artistieke projecten die gebruikmaken van zeer diverse beeldende
kunstvormen zoals beeldhouwwerken, fotografie, keramiek en andere.
Artikel 2 – Voorwaarde tot deelname
& 1. Alle natuurlijke personen woonachtig of rechtspersonen gevestigd in Sint-Amands
kunnen deelnemen.
De deelname aan de wedstrijd gebeurt op individuele basis ofwel als team.
Als meerdere personen samen een ontwerpdossier indienen, moet duidelijk worden
vermeld wie de geldprijs zal ontvangen of hoe deze onder de deelnemers zal verdeeld worden.
& 2. Elk persoon kan maximum 3 ontwerpen, hetzij te persoonlijken titel, hetzij in
samenwerkingsverband, indienen.
& 3. Er zijn geen voorwaarden tot deelname wat betreft opleiding of kwalificatie. Wel
wordt er verondersteld dat de deelnemers beschikken over de nodige
deskundigheid om het project uit te werken.
& 4. De voertaal van de wedstrijd is het Nederlands.
Artikel 3 – Anonimiteit
De wedstrijd verloopt anoniem. De anonimiteit wordt tot na de beraadslaging van de jury
gewaarborgd.
Artikel 4 - Deelnemingsdossier
Deelnemen aan de wedstrijd gebeurt door het indienen van een deelnemingsdossier. Dit
omvat :
•

Filosofie achter het werk

•
•
•
•
•

Verband van het werk of onderwerp met de gemeente Sint-Amands
Materiaalkeuze
Gedetailleerde beschrijving + schets van het kunstwerk
Technische fiche
Identificatiegegevens van de kunstenaar onder gesloten omslag.

Artikel 5 – Indienen deelnemingsdossier
& 1. Het deelnemingsdossier dient aangetekend opgestuurd te worden uiterlijk 31 oktober
(postdatum geldt als bewijs) aan de voorzitter van de
Cultuurraad. De dossiers worden na ontvangst niet terugbezorgd, tenzij op
uitdrukkelijk verzoek.
& 2. Het deelnemingsdossier wordt in één exemplaar in een blanco gesloten envelop
ingediend (met vermelding ‘ontwerpdossier’).
Samen met het deelnemingsdossier wordt een tweede blanco gesloten envelop
ingediend (met vermelding ‘identiteit’) die een formulier met de identiteit
van de deelnemer(s) bevat.
& 3. Beide enveloppen krijgen op het moment van ontvangst een zelfde code toegekend
waardoor identificatie na het jureren mogelijk is.
Artikel 6 – Uitsluiting
De deelnemers kunnen worden uitgesloten wegens :
•
•
•
•

Laattijdige indiening
Elke verwijzing op één van de documenten die de anonimiteit tenietdoet
Onvolledigheid van het dossier (cf. artikel 4)
Niet beantwoorden aan de voorwaarden tot deelname (cf. artikel 2)

Artikel 7 – Jureren
& 1. De jury is samengesteld uit de bestuursleden van de cultuurraad, de schepen van
cultuur en een deskundige.
& 2. De leden van de jury zijn van deelname uitgesloten.
& 3. De jury beslist met meerderheid van stemmen.
& 4. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
& 5. De werken worden anoniem beoordeeld : de jury heeft geen kennis van de identiteit
van de kunstenaars.
& 6. De jury zal zich baseren op criteria eigen aan ieder kunstwerk, creativiteit,
originaliteit.
& 7. Elk lid van de jury heeft één stem.
& 8. De juryleden verbinden zich tot volledige geheimhouding van de beraadslaging en
stemmingen.

Elke mondelinge of schriftelijke communicatie over de beraadslaging of de
beslissingen is verboden.
&9. Eind november wordt de winnaar bekend gemaakt per aangetekend schrijven.
&10. De jury behoudt zicht het recht om de prijs niet uit te reiken als de ingediende
werken kwalitatief niet voldoen.
Artikel 8 – Prijs
&1. De gemeente Sint-Amands voorziet 500 EUR per exemplaar van het kunstwerk.
&2. Aantal te creëren kunstwerken : 4 (1 voor elk jaar van de 3 jaren + 1 duplicaat voor
het gemeentehuis)
Artikel 9 - Realisatie
Ten laatste 1 maart moet het kunstwerk afgeleverd worden bij de cultuurdienst, Livien
Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands.
Artikel 10 - Auteursrechten
Alle ingediende dossiers blijven eigendom van de gemeente Sint-Amands. De auteur van
het winnende ontwerp behoudt er het intellectueel eigendom van maar de organisator
heeft het recht het geselecteerde ontwerp te publiceren, mits vermelding van de namen
van de auteurs. Er mag geen communicatie gevoerd worden over de ingezonden
dossiers, alvorens de winnaar door het college van burgemeester en schepenen is
bekendgemaakt.
Artikel 11 – Algemene verplichtingen
& 1. Door de inzending van een dossier aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de
bepalingen en voorwaarden van dit reglement.
Artikel 12 – Geschillen
Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van
de jury is bindend voor alle partijen.
Artikel 13
Iedere inzender waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij/zij de originele auteur en
volledig rechthebbende is van het ingezonden werk.
De opdrachtgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke inbreuken op
de wetten inzake auteursrechten.
De deelnemers vrijwaren de opdrachtgever van alle mogelijke aanspraken van derden
terzake.

