WEDSTRIJDVOORWAARDEN
QUILTWEDSTRIJD 2021

Thema: VERWONDERING
INSCHRIJFFORMULIER
Inschrijvingsformulieren kunnen
uitsluitend digitaal worden ingevuld op
onze website: www.quiltfestival.nl onder
“wedstrijd”.
De deadline voor de inschrijving voor de
wedstrijd is 15 mei 2021.
Deelname kosten zijn € 5,= per quilt.
SELECTIE VAN QUILTS
Alle technieken worden geaccepteerd,
zolang zij voldoen aan de fundamentele
structurele kenmerken van een quilt (3
lagen).
De afmetingen voor de quilt zijn vrij.
Groepswerk is toegestaan, wordt
geregistreerd op naam van één van de
deelnemers.
Inschrijving staat open voor iedereen, 1
werk per persoon.
De quilt moet gemaakt zijn in de periode
2018-2021. Het werk mag niet elders in
Nederland op een tentoonstelling hebben
gehangen, gepubliceerd zijn in een
catalogus, boek of blad voorafgaand aan
de wedstrijd.
Uiterlijk 15 mei 2021 ontvangen wij per
quilt :



en twee afbeeldingen van twee
specifieke details en één
afbeelding van de achterzijde van
de quilt.
Afbeeldingen moeten van goede kwaliteit
zijn, met een hoge resolutie, 300 dpi
minimaal, en JPEG formaat - goed
verlicht en op een zwarte of witte
achtergrond, in originele kleuren - geen
verandering aan de foto.
AUTEURSRECHTEN
De quilt kunstenaar behoudt het
auteursrecht op de quilt.
Deelname aan de wedstrijd geeft
automatisch auteursrechtelijke
toestemming om de afbeelding van de
quilt te gebruiken voor publicatie en in
de reclame en/of publiciteit voor de
tentoonstelling, met inbegrip van het
gebruik op de juiste webpagina's en
sociale netwerken.
JURERING
De keuze zal worden gemaakt door een
deskundige jury door de Stichting
Quiltfestival Noord Groningen
aangesteld.
De beslissingen van de jury zijn
definitief. De jury behoudt zich het recht
voor om werk dat niet overeenkomt met
de eerder ingediende foto te weigeren.

Beschrijving van de quilt in
maximaal 50 woorden.
4 Digitale afbeeldingen, één
afbeelding van de volledige quilt

In onvoorziene omstandigheden beslist de jury en/of het bestuur van de Stichting
Quiltfestival Noord Groningen.

