Reglement voor inzending Kallenkote 1944
Categorieën
Het comité heeft vooraf niet aangegeven in welke categorieën je kunt inzenden, het laat
zich graag verrassen.
Afhankelijk van het soort werk zal het beter geschikt worden geacht voor gebruik in onze
media of bij onze jaarlijkse herdenking.
Spelregels
Voor deze actie gelden de volgende spelregels:
 De inzendtermijn sluit op 15 september 2019.
 Er is geen leeftijdsgrens.
 Zowel amateurs als professionals mogen inzenden.
 Inzenden is alleen digitaal mogelijk, via het formulier op de website
www.kallenkote1944.nl of via het e-mailadres info@kallenkote1944.nl.
 Inzendingen dienen aan het volgende te voldoen:
o Foto’s, tekeningen, schilderingen en dergelijke: minimaal 300 dpi en 15x21 cm
o Video: mp4 [maximaal 15 minuten]
o Muziek, spraak: mp3 [maximaal 5 minuten]
o Tekst: doc- of docx-bestand [maximaal 500 woorden].
 Geef je werk een titel.
 Ingestuurde werken mogen:
o niet eerder zijn uitgegeven;
o niet zijn gepubliceerd, uitgevoerd of uitgezonden via (sociale) media;
o geen prijs of vermelding hebben gekregen bij een of andere wedstrijd.
Beoordeling
De leden van het comité Kallenkote 1944 zullen de werken selecteren die in aanmerking
komen voor publicatie of uitvoering.
Zo nodig zullen zij zich door deskundigen laten adviseren.
Publicatie
Uit alle werken die van voldoende kwaliteit zijn (dit ter beoordeling van het comité)
worden de werken gekozen voor publicatie of uitvoering. Wordt jouw werk geselecteerd,
dan ontvang je één waardebon van € 25,-. Daarnaast:
o krijgen alle geselecteerde werken een vermelding op de website
o ontvangen de makers een certificaat.
Met je deelname verleen je het Comité Kallenkote 1944 een licentie om het werk vrij van
rechten te verspreiden ten behoeve van het monument en de herdenkingen zonder
beperkingen in plaats en tijd.
Publicatie of uitvoering gebeurt uiteraard met naamsvermelding onder Creative
Commons-licentie CC/BY. (Mits de bron wordt vermeld, is het iedereen toegestaan
zonder voorafgaande toestemming van de maker het werk geheel of gedeeltelijk te
kopiëren en/of verspreiden en afgeleid materiaal te maken dat daarop is gebaseerd.)
Tot slot
 Alleen inzenders van een geselecteerd werk ontvangen bericht.
 Over uitsluiting van je inzending kan niet worden gecorrespondeerd.
 Niet-gebruikte inzendingen worden uiterlijk op 12 oktober 2019 vernietigd.
 Door deelname stem je in met dit reglement.

