
   

 

Prijs “Stan Raemdonck” - 2017 
REGLEMENT 

 

Artikel 1 – Doel 
- LovArte organiseert in samenwerking met de gemeente Lovendegem een wedstrijd voor 

schilderkunst met als thema: NATUUR.  
- De geselecteerde werken zullen geëxposeerd worden in de Raadzaal van Lovendegem 

tijdens LovArte 2017.  
- De prijs (€ 1500) wordt uitgereikt door de burgemeester van Lovendegem, de heer Chris 

De Wispelaere. 
- De winnaar krijgt een tentoonstelling van zijn/haar werk in de Raadzaal in de loop van 

2018.  
 
Artikel 2 - Deelnemers  

- De wedstrijd staat open voor elke beeldende kunstenaar die op 1 januari 2016 ouder dan 
16 jaar is.  

- Elke kunstenaar mag met maximum 3 werken aan de wedstrijd deelnemen.  
- Alle werken moeten tegelijkertijd aangeboden worden in digitale vorm.  
- Per persoon is slechts één inschrijvingsformulier toegelaten.  
- Iedere kunstenaar kan slechts onder één naam inschrijven.  
- De leden van de stuurgroep LovArte kunnen niet deelnemen. 

 
Artikel 3 - Werken  

- De deelnemer kan enkel deelnemen met eigen recent werk, dat niet eerder bekroond werd. 
- Voor 2017 is de prijs Stan Raemdonck voorbehouden aan schilderkunst. 
- Het formaat is maximum 2 m2. 
- Het thema van de wedstrijd is NATUUR (in de brede zin van het woord).  

 
Artikel 4 - Verloop van de wedstrijd  

- De jury zal samengesteld zijn uit experten uit de kunstwereld.  
- De werken moeten digitaal doorgestuurd worden ten laatste op 31 januari 2017.  



   

- De preselectie gebeurt op basis van digitaal ingezonden werken. 
- Indien het werk gesigneerd is, dient de signatuur op de digitale foto onleesbaar te zijn. 
- Het werk wordt dus in eerste instantie niet fysiek afgeleverd. 
- De juryleden zullen hun beslissing nemen op basis van de 4 volgende criteria:  

o De artistieke kwaliteit van het werk 
o De uitwerking van het thema 
o De originaliteit 
o Het visuele effect van het werk. 

- De werken worden anoniem aan de jury gepresenteerd. 
- De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en onbetwistbaar. 
- Er wordt geen correspondentie gevoerd met de juryleden en/of organisatoren van de 

wedstrijd. 
- Alle deelnemers worden vóór eind maart 2017 verwittigd of zij al dan niet geselecteerd zijn. 
- De deelnemers van wie het werk/de werken geselecteerd werd/werden, zullen verzocht 

worden om hun origineel werk af te leveren op zaterdag 20 mei 2017 (10 - 12 u.; 14 - 17 u.) 
in de Raadzaal, Kasteeldreef 72, Lovendegem.  

- Het originele werk moet identiek zijn aan de digitaal ingediende afbeelding.  
- De werken worden sober gepresenteerd en voorzien van een degelijk ophangsysteem 

(twee hechtingspunten).  
- De transportkosten (heen en terug) en de eventuele verzekering(en) van de werken die de 

deelnemer wenst af te sluiten, vallen uitsluitend ten laste van de deelnemer.  
- LovArte zal de werken met uiterste zorg behandelen.  
- LovArte zal noch verantwoordelijk noch aansprakelijk zijn in geval van eender welke fysieke 

aantasting, vernietiging, beschadiging of diefstal van de werken.  
- De deelnemers zijn vrij om een verzekering af te sluiten voor hun werken ter dekking van 

eventuele schade en/of verlies.  
 
Artikel 5 - Inschrijving  

- De inschrijving voor de wedstrijd gebeurt via het inschrijvingsformulier te downloaden via de 
website van LovArte (http://www.lovarte.be/). Dit formulier moet gestuurd worden naar 
Mariette Dierckx, Vaartstraat 11, 9920 Lovendegem. 

- Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 (1 werk), € 25 (2 werken), € 35 (3 werken).  
- De inschrijving is pas geldig na betaling van het verschuldigde bedrag en dit ten laatste 

eind januari 2017. Het inschrijvingsgeld kan in géén geval teruggevorderd worden.  
- De inschrijving moet de volgende informatie bevatten:  

o Afbeeldingen van het werk/de werken in JPEG-formaat zijn minimum 1500 pixels 
hoog en 1500 pixels breed. Een afbeelding is maximum 3 MB zwaar.  

o De titel van het werk  
o Een beschrijving van het werk/de werken, de gebruikte techniek  
o De gegevens van de deelnemer van het werk (naam, e-mailadres, telefoon/GSM)  
o Een korte biografie van de deelnemer 
o De bevestiging kennis te hebben genomen van het reglement en het uitdrukkelijk en 

onvoorwaardelijk akkoord.  



   

- Als de inschrijving niet alle bovengenoemde punten bevat, is er geen geldige deelname. 
Ter herinnering, per persoon is slechts één inschrijvingsformulier toegelaten.  

 
Artikel 6 - Prijs  

- De laureaat van de wedstrijd ontvangt een geldprijs ter waarde van € 1.500.  
- De winnaar krijgt een tentoonstelling van zijn/haar werk in de Raadzaal van Lovendegem in 

de loop van 2018.  
- De laureaat zal bekend gemaakt worden op zondag 4 juni 2017 tijdens het slotfeest van 

LovArte 2017. (Raadzaal, Kasteeldreef 72, Lovendegem) 
 
Artikel 7 - Auteursrechten  

- De winnende werken blijven het materiële eigendom van de deelnemers.  
- De gemeente Lovendegem mag gebruik maken van afbeeldingen van de ingestuurde 

werken voor drukwerk, website en publiciteit. 
 
Artikel 8 - Onvoorziene gevallen  

- Alle mogelijke elementen of omstandigheden die door onderhavig reglement niet 
uitdrukkelijk geregeld zijn, zullen op soevereine wijze en te goeder trouw worden beslist 
door de organisatoren. Tegen hun beslissing is geen enkel verhaal mogelijk.  

 
 


