Wedstrijd voor het ontwerp van een logo
voor de Brede School Sint-Pieters-Woluwe
Wedstrijdreglement
Waarover gaat het?



De Brede School Sint-Pieters-Woluwe ging in het schooljaar 2012-2013 van start.
Nu zijn wij op zoek naar een leuk logo en jij mag een ontwerp voor dat logo voorstellen!

Wat zijn de prijzen?



De winnaar ontvangt een iPad en mag een kijkje gaan nemen in het ontwerpbureau dat van het logo-ontwerp
een logo maakt!
Alle deelnemers ontvangen een klein cadeautje als bedanking.

Enkele begrippen



Als we in dit reglement spreken over ‘Brede School’, dan bedoelen we de ‘Brede School Sint-Pieters-Woluwe’.
Als we het hebben over ‘Brede School-partner’, dan bedoelen we organisaties die deel uitmaken van de Brede
School. Alle partners die deel uitmaken van de Brede School vind je terug op de partnerpagina van de website van
de Brede School:
http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150/index.php?page=partnerpaginas.
We kunnen je ook een lijst met alle Brede School-partners opsturen. Onze contactgegevens staan onderaan dit
reglement.




Met ‘wedstrijd’ bedoelen we: de ‘wedstrijd voor het ontwerp van een logo voor de Brede School Sint-PietersWoluwe’.
De ‘wedstrijdorganisator’ is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe, Charles Thielemanslaan 93, 1150
Sint-Pieters-Woluwe.

Wie mag er deelnemen?



Ben je een leerling in het 3e of 4e middelbaar bij een Brede School-partner? Gefeliciteerd, je mag deelnemen
aan deze wedstrijd!
Ben je 14, 15 of 16 jaar op 10 maart 2014 en leerling of lid van een Brede School-partner? Proficiat, ook jij
mag deelnemen!

Hoe deelnemen?
1.
2.

Maak één ontwerp voor een logo van de Brede School. Opgelet! Het gaat om een ontwerp. Een grafisch
ontwerper maakt hiervan later een logo.
Vul het inschrijvingsformulier vóór 10 februari 2014 online in. Het inschrijvingsformulier vind je op de
voorpagina van de website van de Brede School:
http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150/

3.

Heb je geen toegang tot internet? Laat ons dan gewoon even iets weten. Onze contactgegevens staan onderaan
dit reglement.
Je mag het ontwerp in een gesloten envelop opsturen via de post naar of komen afgeven tegen ontvangstbewijs
vóór 11 maart 2014 op onderstaand adres. Vermeld hierbij je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres op
een afzonderlijk strookje papier dat je mee in de envelop steekt:
o Gemeenschapscentrum Kontakt
Orbanlaan 54
1150 Sint-Pieters-Woluwe
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Openingsuren:

maandag, dinsdag en woensdag
9u – 17u

donderdag
9u – 20u

vrijdag
9u – 15u
Als je je ontwerp opstuurt, geldt de poststempel als bewijs. Als je het komt afgeven, geldt de datum van het
ontvangstbewijs.
Je mag maar één keer deelnemen en maar één ontwerp indienen.
o




De workshop(s)




De wedstrijdorganisator organiseert minstens één workshop. Hierin worden een aantal basisprincipes voor het
ontwerpen van een logo uitgelegd. Je krijgt er ook meer informatie over de Brede School. Je bent hierop van
harte welkom!
Op het inschrijvingsformulier kan je ons laten weten of je naar de workshop komt. We raden je sterk aan om
deel te nemen. Het wordt vast erg leuk en leerrijk!

Hoe wordt de winnaar gekozen?






De keuze van de winnaar gebeurt voor 50% door een professionele jury en voor 50% door de deelnemers. Je
leest het goed: wie deelneemt, mag ook mee beslissen!
De wedstrijdorganisator organiseert een tentoonstelling, waarop alle juryleden en alle deelnemers worden
uitgenodigd. Alle juryleden en alle deelnemers maken een rangschikking op met hun 3 favoriete inzendingen. De
inzending die gemiddeld het hoogste staat in de rangschikking, wint de wedstrijd.
Bij gelijke gemiddelde rangschikking, beslist de voorzitter van de jury.
Een deelnemer mag niet voor zichzelf stemmen.

Wie zit er in de jury?






Voorzitter: de schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden ;
De Brede School-verantwoordelijke van het RHoK, academie voor beeldende kunsten ;
Eén afgevaardigde van de Stuurgroep van de Brede School ;
De Brede School-coördinator van Sint-Pieters-Woluwe ;
Eén medewerker van het ontwerpbureau dat van het winnende ontwerp een logo maakt.

Waar gaat de jury op letten?




De beoordeling van de jury zal gebaseerd zijn op volgende elementen:
o Hoe creatief is het ontwerp?
o Heb jij het ontwerp zelf gemaakt? Zorg ervoor dat je je eerlijk inspireert en niet zomaar iets overneemt
van iemand anders (‘plagiaat’).
o Staat de naam van de Brede School in het logo? De naam van de Brede School luidt ‘Brede School SintPieters-Woluwe’.
o Is er een link met de missie en de visie van de Brede School? Je vindt beide op de website van de Brede
School. We kunnen ze ook opsturen, als je dat wenst. Onderaan dit reglement vind je de nodige
contactgegevens.
o Wordt er rekening gehouden met de doelgroep van de Brede School? De doelgroep is 2 tot 25-jarigen,
dus van peuters tot jongeren.
Geen van de bovenstaande dingen is belangrijker dan de andere. De jury beoordeelt het geheel van het ontwerp.

De uitvoering van het ontwerp


Om alle deelnemers een eerlijke kans te geven, zijn er een aantal voorwaarden m.b.t. de gebruikte technieken bij
de uitvoering van het ontwerp.
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Het ontwerp moet met de hand getekend zijn. Laat je niet ontmoedigen als je niet zo goed kan tekenen! Daar
gaat de jury nl. niet op letten. Waar de jury wel op let, vind je onder het vraagje Waar gaat de jury op letten?
Formaat van het ontwerp: 13x13 cm
Kleuren: je mag 2 verschillende kleuren gebruiken in je ontwerp.
Papier: gebruik a.u.b. een wit blad in A4-formaat. De dikte van het papier mag je zelf kiezen.
Teken het ontwerp a.u.b. in het midden van het blad.
Teken je graag in potlood? Of werk je liever met stiften? Of misschien ben je wel een schildertalent? Het maakt
niet uit: je mag zelf de andere gebruikte technieken kiezen!

Bekendmaking van de uitslag



De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het Brede Schoolfeest op woensdagnamiddag 14 mei 2014 in
Gemeenschapscentrum Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
De uitslag kan niet worden betwist.

Ophalen



Je kan je ontwerp terug komen ophalen tussen 15 mei en 28 mei 2014 in Gemeenschapscentrum Kontakt,
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
Als je je ontwerp niet bent komen ophalen, wordt het eigendom van de wedstrijdorganisator. Opgelet! Het kan
zijn dat je het ontwerp dan niet meer kan terugvragen.

Belangrijk!




Als je deelneemt, aanvaard je alle voorwaarden van dit wedstrijdreglement.
Als je de voorwaarden niet eerbiedigt, kan je worden uitgesloten van de wedstrijd.
Als je deelneemt aan de wedstrijd, sta je ook voor de wettelijke duur van de bescherming alle auteursrechten af
aan de wedstrijdorganisator. Hier staat geen vergoeding tegenover. Wij zullen het winnende ontwerp laten
bewerken en het resulterende logo gebruiken voor de communicatie van de Brede School, van welke aard ook.
De andere ontwerpen kunnen we gebruiken voor communicatie over het project, bv. in artikels, op flyers, op
promotiemateriaal, op de website, enz.

De kleine lettertjes



De wedstrijdorganisator is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van materialen.
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe is belast met de uitvoering
van dit reglement.

Contactgegevens van de Brede School Sint-Pieters-Woluwe
Brede School Sint-Pieters-Woluwe
Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe

02 773 07 65
bredeschool@woluwe1150.irisnet.be
http://www.bredeschoolbrussel.be/woluwe1150/
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