Voorwaarden en spelregels gedichtenwedstrijd dementie.nl
Thema: ‘Jij blijft de liefste…’
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Gedichten zijn in het Nederlands geschreven en bestaan uit maximaal 16 regels. Vertalingen
van bestaande gedichten en gedichten van andere schrijvers zijn niet toegestaan.
De stijl en vorm van het gedicht is vrij.
Gedichten worden ingezonden als Word-bestand dus niet als pdf of jpg.
In het document met het gedicht staan duidelijk vermeld:
- voornaam + achternaam van de deelnemer + eventueel een pseudoniem
- woonplaats
- e-mailadres
- leeftijd
Maximaal 2 gedichten per deelnemer (deelnemer is dus ook de schrijver).
Ingestuurde gedichten mogen niet vóór de uitslag van de wedstrijd worden gepubliceerd of
al eerder op een of andere manier zijn gepubliceerd.
Het thema ‘Jij blijft de liefste…’ moet in het gedicht tot uiting komen. Hoeft niet letterlijk.
Dichterlijke vrijheden als zelfverzonnen woorden en opzettelijke spelfouten mogen.
Andere spel- en typefouten (standaardspelling) worden door de redactie gecorrigeerd. Bij
twijfel nemen we contact op met de maker.
Copyright van het ingestuurde gedicht blijft bij de deelnemer. Door een gedicht in te sturen
geeft de maker toestemming aan Alzheimer Nederland voor publicatie van het gedicht in
uitingen van Alzheimer Nederland zoals de Alz… en op dementie.nl. Ook toestemming voor
het verspreiden van het gedicht via de ansichtkaartenset.
Door mee te doen aan de wedstrijd ben je als deelnemer bewust van het feit dat bij
publicatie door Alzheimer Nederland je naam en leeftijd worden vermeld. Als je dat niet wilt,
kan je een pseudoniem voor de publicatie aangeven. Je werkelijke, volledige naam moet
bekend zijn bij de redactie. Als je dat niet wilt, kun je niet meedoen met de wedstrijd.
Volledige naam is nodig voor correspondentie en akkoord op publicatie.
Bij publicatie door Alzheimer Nederland mogen strofes van een gedicht worden gebruikt
voor plaatsing op social media. (voor)naam en leeftijd worden altijd genoemd, ook op social.
Daar wordt in zo’n geval aangegeven dat het om een strofe uit een gedicht gaat. Verwijzing
naar het complete gedicht vindt dan altijd plaats.
Inzending van een gedicht via e-mail gedichten@dementie.nl o.v.v. gedichtenwedstrijd ‘jij
blijft de liefste’.
Door een gedicht in te sturen ga je als deelnemer akkoord met de voorwaarden en
spelregels. Vragen kunnen via het gedichten e-mailadres worden gesteld. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.
Ben je genomineerd (selectie van 10 door de jury) dan krijg je persoonlijk via de mail bericht.
We leggen dan de procedure voor het stemmen aan je uit.
De uitslag wordt via de mail persoonlijk aan de genomineerden bekendgemaakt.
Prijsuitreiking voor de drie winnaars is bij Alzheimer Nederland. Winnaars krijgen hiervoor
een uitnodiging. Tijdens de uitreiking worden portretfoto’s gemaakt en een klein interviewtje
afgenomen voor de publicatie in de Alz…

