Runkster Volksfeesten 2017 – Reglement Kleur- en Tekenwedstrijd
1.-

Ter gelegenheid van de Runkster Volksfeesten wordt een Kleur- en Tekenwedstrijd
ingericht.

2.-

Alle kinderen van Runkst met geboortejaren 2006 tot en met 2015 mogen
deelnemen.

3.-

Deelname is gratis.

4.-

Deelnemingsformulieren worden gratis ter beschikking gesteld hetzij via de Runkster
scholen, hetzij via de website www.runkstervolksfeesten.be of via het OCR (zie
verder!).

5.-

De lagere schoolkinderen geboren vanaf 2006 tot en met 2012 maken een tekening
op het deelnemingsformulier met als thema: 'Feest in Runkst'

6.-

De kleuters geboren in 2013, 2014 en 2015 krijgen een deelnemingsformulier
voorzien van een tekening om in te kleuren.

7.-

Kinderen die in Runkst naar school gaan ontvangen hun deelnemingsformulier in de
school en worden geacht dit formulier in te leveren bij hun leraar/lerares ten laatste
op 7 september 2017.

8.-

Kinderen die elders naar school gaan kunnen een passend deelnemingsformulier
hetzij downloaden van onze website, hetzij afhalen in het Ontmoetingscentrum
Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt, en dit enkel op donderdag 31
augustus 2017 tussen 18 en 20 uur. Zij worden geacht hun deelnemingsformulier
terug te bezorgen op bovenstaand adres ten laatste op donderdag 7 september
tussen 18 en 20 uur.

9.-

Door de inrichters wordt in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten een bekwame jury samengesteld. De jury nomineert per geboortejaar
maximaal 20 tekeningen. Deze worden in de grote zaal van het OCR tentoongesteld.

10.-

Op zondag 10 september is er vanaf 14u30 in de grote zaal een Circusanimatie voor
alle kinderen en hun ouders met een inkomprijs van 2 euro. Alle aanwezige kinderen
die een tekening binnengebracht hebben krijgen 2 verbruiksbonnetjes.

11.-

Op zondag 10 september worden vanaf 16u30 in de grote zaal door de jury 3
winnaars per geboortejaar bekend gemaakt. Al de winnaars krijgen een prijsje.

12.-

De deelnemende kinderen en hun ouders laten de inrichters toe om de tekeningen
te gebruiken op welke manier ook, en meer bepaald, zonder dat deze opsomming
limitatief zou zijn, door ze tentoon te stellen, ze op welkdanige manier ook af te
drukken of te projecteren, bijvoorbeeld om promotionele doeleinden, ze op te
nemen in een gegevensbank of in historische archieven, ze op Internet te plaatsen,
ze te integreren in audiovisueel promotiemateriaal, ...

13.-

De inrichters rekenen op ieders sportief gedrag tijdens de volledige wedstrijd!

