Wedstrijdreglement Six Word Story
1. Six Word Story is een schrijfwedstrijd van Creatief Schrijven vzw.
2. Kandidaten zenden één of meerdere teksten van exact zes woorden in op
www.dwarsboom.be.
3. Plagiaat sluit de deelnemer uit. Creatief Schrijven vzw draagt geen
enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door
de inzender.
4. De tekst werd niet eerder bekroond en is ook geen onderdeel van een
langere tekst die al eerder werd bekroond.
5. Kandidaten kunnen een Six Word Story indienen tot en met 11 november
2017.
6. Tussen 29 oktober en 11 november kiest een auteur of deskundige uit het
boekenvak elke dag één winnaar. De winnaar wordt dagelijks om 18u
bekendgemaakt en ook persoonlijk verwittigd. De beslissing van de jury is
zonder verhaal.
7. De winnende tekst verschijnt prominent op www.dwarsboom.be, de Facebooken Instagrampagina van Creatief Schrijven vzw en op de stand van Creatief
Schrijven vzw op de Boekenbeurs.
8. Elke winnaar ontvangt een duoticket voor de prijsuitreiking die
plaatsvindt op 12 november 2017 om 14u op het Rood Podium in hal 4 van
Antwerp Expo. De winnaars ontvangen dan een originele tekening van Wide
Vercnocke. Elke winnaar ontvangt volgend jaar ook een exclusief plaataantje waarop zijn/haar eigen Six Word Story staat. De plaat-aantjes worden
officieel overhandigd op de Schrijfdag 2018 op 2 juni in Gent.
9. Elke deelnemer geeft Creatief Schrijven vzw de toestemming tot
publicatie van de Six Word Story in tijdschriften met een artistieke
strekking, handboeken, op de website en sociale media van de organisaties
en tot voordracht op culturele evenementen.
10. Elke deelnemer verklaart zich door zijn inzending akkoord met het
wedstrijdreglement.
11. Creatief Schrijven vzw behoudt zich het recht om de wedstrijd aan te
passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke
aansprakelijkheid hieromtrent af.
12. Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de
organisatoren het recht om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de
deelnemerslijst. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
13. Deelnemers hebben ten allen tijden het recht hun persoonsgegevens in
te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

