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Wedstrijdvoorwaarden Pronk! 2020-2021 

Deelname 

• Deelname aan Pronk! is voorbehouden aan personen die met enige regelmaat 
schrijven of schrijfambities hebben, van alle leeftijden, en staat open voor iedereen 
die in clubverband of voor zichzelf (in zijn vrije tijd) schrijft en in de Nederlandse of 
Belgische provincie Limburg woont. 

Aanmelding 

• Iedereen die wil deelnemen aan Pronk! moet zich inschrijven. Dat kan middels een 
inschrijfformulier via de website. Wanneer een deelnemer niet in de gelegenheid is 
om zich via de website aan te melden, kan dit via het Huis voor de Kunsten via 
info@hklimburg.nl of 0475 399 299. 

 
• De aanmelding is pas geldig als de deelnemer verklaart akkoord te gaan met de 

wedstrijdvoorwaarden. Pas nadat de volledige aanmeldprocedure is doorlopen en is 
opgeslagen, is de aanmelding officieel geregistreerd. De deelnemer moet zorgen dat 
alles zo compleet mogelijk ingevuld wordt. Aanmeldingen die na 1 februari 2021 
binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. 

 
• Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

 
• Per deelnemer mag maar één werk worden ingestuurd. Meerdere inzendingen 

worden uitgesloten van deelname. 

 
• Naast het aanleveren van de tekst en het fotomateriaal moet het volgende duidelijk 

vermeld worden: 

 
- Naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres; 
- De titel van het werk (indien het werk geen titel heeft, graag hiervan melding 

doen); 
- De deelnemer is schrijft wel / niet in clubverband, schrijverskring, vereniging, 

en dergelijke.  
- De deelnemer geeft toestemming dat zijn/haar contactgegevens gebruikt 

worden om hem/haar op de hoogte te houden van de organisatorische zaken 
en laatste nieuwtjes en activiteiten rondom Pronk!. Uiteraard kan deze 
toestemming te allen tijde ingetrokken worden. De contactgegevens zullen 
ook niet gedeeld worden met derden.  N.B. Bij minderjarigen, dient een 
ouder/verzorger het inschrijfformulier te ondertekenen. 

- De deelnemer geeft toestemming dat zijn/haar naam (of pseudeoniem) en de 
titel van het ingezonden werk gebruikt mag worden voor PR- en 
communicatiedoeleinden rondom Pronk! 

 
• Er zijn geen inschrijvingskosten 

 
• Bij deelname streeft de deelnemer ernaar beschikbaar te zijn op de volgende 

momenten: 

 
- Tijdens de prijsuitreiking van Pronk!. 
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Relatie tot de afbeelding 

• Het ingezonden werk moet gebaseerd zijn op- of gerelateerd zijn aan het object dat 
op de meegezonden afbeelding is weergegeven. Pronk! vraagt geen letterlijke 
beschrijving van de afbeelding, laat je fantasie de vrije loop; originaliteit is één van de 
beoordelingscriteria. Elk werk dat naar aanleiding van de afbeelding ontstaat, voldoet 
aan de opzet van Pronk!. 

Het werk 

• Per deelnemer mag maximaal één werk worden ingeleverd. Het werk moet exclusief 
voor Pronk! zijn gemaakt en is nog niet eerder gepubliceerd.  

 
• Het werk mag niet door iemand anders dan de inzender gemaakt zijn. Daarnaast 

moet het werk origineel zijn. Kopieën van/naar bestaand werk zijn dus niet 
toegestaan. Deelnemers mogen zich bij het maken van hun werk wel laten adviseren 
of begeleiden door een docent of andere professional. 

 
• De inzendingen mogen in het kader van de wedstrijd voor PR- en 

communicatiedoeleinden op elke wijze door de organisatie openbaar gemaakt 
worden. De naam van de maker zal daarbij steeds vermeld worden. 

Technieken en formaat 

• De vorm van de tekst is vrij. De tekst mag bijvoorbeeld een verhaal zijn, een gedicht, 
een liedtekst of een rap. Als de tekst maar een artistieke invulling krijgt. Pronk! is niet 
op zoek naar handleidingen, een beschrijving van het object en ook niet naar een 
anekdotisch verhaal waarin de deelnemer vertelt hoe diegene aan dit object gekomen 
is.  

Beoordeling 

De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury op de volgende punten: 

• De jury beoordeelt de bijdragen op talige kwaliteit en originaliteit.  
 

• Daarbij zal de jury speciaal letten op de relatie tussen het gekozen object en de tekst 
en in hoeverre deze elkaar veranderen en versterken. Kijken wij door de tekst anders 
naar het object? Is de afbeelding van het object meer dan een illustratie van de 
tekst?  

 
• De jury is van mening dat het persoonlijke universeel kan zijn, en hoopt op bijdragen 

die in eigenheid boven zichzelf uit stijgen.  

 
Over het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 
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Tot slot 

• Het deelnemen aan Pronk! impliceert de instemming met het reglement. De 
deelnemer gaat de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de 
organisatie en af te zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande. 

 
• Pronk! heeft als belangrijkste doel om alle schrijvers in de Nederlandse- en Belgische 

provincie Limburg te bevorderen en te stimuleren. De organisatie kan er dan ook 
alsnog voor kiezen om aangemelde werken, die niet voldoen aan het 
wedstrijdreglement, toe te laten aan de wedstrijd. Deze deelnemers worden hier van 
te voren van op de hoogte gesteld en kunnen niet meedingen naar het prijzenpakket.  

 
• De hoofdorganisatie van Pronk! ligt bij het Huis voor de Kunsten Limburg in 

Roermond. Het Huis zal conform haar privacy beleid (zie www.hklimburg.nl/privacy) 
AVG-proof omgaan met alle gegevens die worden gedeeld in het kader van Pronk! 

 

http://www.hklimburg.nl/privacy

