Reglement kleur- knutsel- en tekenwedstrijd Uilenwerkgroep Waasland
Artikel 1: Organisatie kleur- knutsel- en tekenwedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uilenwerkgroep Waasland, in samenwerking met de stad SintNiklaas, hierna organisator genoemd.
Artikel 2: Voorwaarden voor deelname
De wedstrijd is voorbehouden aan alle leerlingen die naar school gaan in de lagere scholen van groot
Sint-Niklaas of in de afdelingen van de stedelijke academie van groot Sint-Niklaas.
De kleurwedstrijd is voorbehouden aan leerlingen van eerste en tweede leerjaar.
De knutselwedstrijd is voorbehouden aan leerlingen van derde en vierde leerjaar.
De tekenwedstrijd is voorbehouden aan leerlingen van vijfde en zesde leerjaar.
De wedstrijd is gratis.
De wedstrijd loopt van 9 januari 2017 tot 30 april 2017.
Inzendingen die de organisator ontvangt na 30 april 2017 komen niet meer in aanmerking.
De winnaars van de wedstrijd zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden in de loop van de
maand juni 2017.
De uitslag van de wedstrijd kan niet worden betwist.
Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit volledig reglement zonder
enige voorwaarde.
Artikel 3: Welke prijzen kunnen gewonnen worden?
De jury, bestaande uit leden van de Uilenwerkgroep, bepaalt de winnende werkjes.
Volgende prijzen kunnen gewonnen worden:
 Eerste graad:
de vijf mooiste kleurplaten: elk een kwartetspel
de klas van de allermooiste kleurplaat: boerderijbezoek bij Johan Van Goethem
 Tweede graad:
de vijf mooiste knutselwerkjes: elk een kwartetspel
de klas van het allermooiste werkje: een uilenspel
 Derde graad:
de 32 mooiste tekeningen: elk een kwartetspel
De school met de mooiste totaalverzameling van 32 verschillende tekeningen: 3 nestkastjes voor
mezen
Artikel 4: Hoe deelnemen aan de wedstrijd?
Via de nieuwsbrieven van de stad Sint-Niklaas, de nieuwsbrieven van de scholengemeenschappen en
via de website van de uilenwerkgroep Waasland www.uilenwerkgroepwaasland.be
kunnen de deelnemers in het bezit komen van de kleurplaten, de tekenbladen en de
voorbeeldkwartetkaarten voor de derde graad.
 De leerlingen van de eerste graad ( geboren in 2009 – 2010) krijgen de keuze uit 5 kleurplaten
van uilen die ze mooi mogen inkleuren met kleurmateriaal naar keuze.
De kleurplaten kunnen gedownload worden via een link op de website van de uilenwerkgroep.
Elke leerling mag maximaal drie kleurplaten inleveren.
 De leerlingen van de tweede graad (geboren in 2007 – 2008) maken een knutselwerkje in het
thema uilen, met materiaal naar keuze. Het werkje dient wel een zekere stevigheid te hebben,
bestand tegen vervoer.
Elke leerling mag maximaal één knutselwerkje inleveren.
 De leerlingen van de derde graad (geboren in 2005 – 2006) proberen met de klasgenoten van
hun leerjaar of hun derde graad samen 32 tekeningen te maken passend bij de 32
kwartetkaarten over uilen. Ze tekenen met potlood of zwarte stift en kleuren met
kleurpotloden. Ze tekenen binnen een kader op een A5- blad. Natekenen mag maar plagiaat
(kopiëren van bestaande bestanden) is verboden.
Elke leerling mag maximaal drie verschillende tekeningen inleveren.
De tekenbladen kunnen gedownload worden of worden op school gekopieerd.
Voorbeelden van de 32 kwartetkaarten kunnen eveneens gedownload worden via een link op
de website van de uilenwerkgroep of gekopieerd op school.

De werkjes kunnen (materiaal dus niet digitaal) bezorgd worden bij volgende leden van
Uilenwerkgroep Waasland:





Marc Aerts – Kiemerstraat 48 9100 Sint-Niklaas – 03/ 777.89.16 – 0485/ 38.19.87
marc.aerts@telenet.be
Danny De Rauw – Hemelsbreedte 22 9112 Sinaai – 03/ 772.59.51 – 0494/ 73.18.33
danny.de.rauw@telenet.be
Eddy De Taey - Arkestraat 17 9111 Belsele - 03/ 772.28.08 – 0474/ 21.20.01
detaey@hotmail.com
Marc Smet – Olmenstraat 17 9100 Sint-Niklaas – 03/ 778.16.18 – 0477/ 59.81.93
marcsmet60@hotmail.com

Wat na 30 april 2017 bezorgd wordt, komt niet meer in aanmerking voor een prijs.
De vermelde leden van de Uilenwerkgroep Waasland mogen in de wedstrijdperiode ook
gecontacteerd worden door de schooldirectie om de werkjes op school te komen afhalen.
Artikel 5:
De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze
wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier
aanspraak doen gelden tegenover de organisator

Artikel 6: Persoonlijke gegevens
De organisator vraagt aan de deelnemers om bepaalde persoonlijke gegevens door te geven.
De leerlingen van de eerste graad noteren op de achterzijde van de kleurplaat in drukletters:
naam – voornaam – geboortedatum – straat – huisnummer – postnummer – gemeente – telefoon +
naam en adres van de school
De leerlingen van de tweede graad hangen aan het knutselwerk een kaartje met daarop in drukletters:
naam – voornaam – geboortedatum – straat – huisnummer – postnummer – gemeente – telefoon +
naam en adres van de school
De leerlingen van de derde graad noteren op de achterzijde van de tekening in drukletters:
naam – voornaam – geboortedatum – straat – huisnummer – postnummer – gemeente – telefoon +
naam en adres van de school + de kenmerken van de kwartetkaart: vb. vier inlandse uilen/bosuil
De informatie is bestemd voor de organisator.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een bestand opgenomen met als doel de
winnaars van de wedstrijd te kunnen identificeren en te contacteren.
Tevens zullen op de winnende kwartettekeningen de voornaam en de beginletter(s) van de
familienaam vermeld worden bij het verwerken in het definitieve kwartetspel.
De winnaars van de wedstrijd gaan door hun deelname aan de wedstrijd akkoord met dit artikel.
De organisator is niet verantwoordelijk wanneer in geval van onduidelijk vermelde persoonlijke
gegevens de winnaar niet gecontacteerd kan worden.
Artikel 7:
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit hele reglement
in.
Uilenwerkgroep Waasland wenst u veel succes met deze wedstrijd.
www.uilenwerkgroepwaasland.be

