Vredesposterwedstrijd 2015-16

Reglement
Lions Clubs district 112 A
1. Wie mag deelnemen?
De Vredesposterwedstrijd richt zich tot de kinderen over de hele wereld.
Elke Lions Club organiseert dit in eigen streek of gemeente/stad.
Alle kinderen tussen 11 en 13 jaar (geboren tussen 16 nov 2002 en 15 nov 2005) komen in aanmerking.
e
In principe wordt gekozen voor de leerlingen van het 6e leerjaar (en ev 5 leerjaar).
Inschrijven moet via een school (klas) of tekenacademie (groep) enz.
Een of meer lagere scholen uit uw gemeente kunnen meedoen. De Lionsclub organiseert de prijstoekenning
zodanig dat 1 poster per groep, met een maximum van 6 posters per club, meegaan naar de districtsfase.
2. Voorwaarden waaraan de poster moet voldoen.
- Het formaat van het tekenpapier ligt tussen 32,5 x 50cm en 50 x 60cm;
neem bij voorkeur 32,5 x 50 cm. (bestelgegevens: 160 gr vellen van 50 x 65
doorgesneden zodat je 32,5 x 50cm bekomt)).
- Elk werkstuk moet voldoende soepel zijn om later te kunnen worden opgerold
in een koker van 6 cm diameter. Poster NIET vouwen.
- De tekeningen mogen zowel horizontaal (landscape) als verticaal (portrait)
gebruikt worden.
- Er mogen geen letters, teksten of cijfers op de voorzijde van het werk
voorkomen.
- Te gebruiken materiaal: alleen teken- en schildermaterialen. Vlekkende
materialen fixeren!
- Drie dimensioneel werk is niet toegestaan. Evenmin: lijm, plakband, nietjes of
ander hechtingsmateriaal op de inzending. Plastificeren is niet toegelaten.
Foto’s aanbrengen is niet toegelaten.
- Elke deelnemer mag slechts één werk voorleggen. Groepswerk is niet
toegelaten.
- Vergeet niet dat het hier om een postertekening gaat. Dus niet te veel in
detail gaan. De tekening moet aanspreken wanneer men ze op een afstand van 3 à 4 meter bekijkt.
3. Identificatie posters
Volgende info dient met potlood en DUIDELIJK geschreven
aangebracht te worden op de keerzijde van de poster (zie ook file
“etiket poster” die je op de achterzijde kunt plakken en invullen)
- Naam Lions Club:
- Naam School + klas (of naam organisatie)
- Plaats school:
- Naam en voornaam deelnemer
- Geboortedatum deelnemer
- Prive adres deelnemer
- E-mail adres deelnemer (indien beschikbaar) of ouder.
4. Hoe selecteert de Jury?
De jury baseert zich op volgende criteria: Originaliteit, Techniek en
Expressie
5. Eigendomsrechten
De posters worden in principe eigendom van de Lions. Op verzoek kunnen de niet winnende posters worden
teruggegeven. Lions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van posters.
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