Reglement Shakespeare sonnetten Wedstrijd
1. De opleiding Vergelijkende Moderne Letterkunde van Univesiteit Gent, Filologica en
Poëziecentrum vzw organiseren een wedstrijd.
2. Deze wedstrijd staat open voor iedereen. Er is een aparte prijs voorzien voor aan UGent
ingeschreven of geregistreerde studenten en personeelsleden. De wedstrijd loopt tot 31 maart
2016 om middernacht. De organisatoren behouden zich het recht voor de deelname van
personen te weigeren.
3. De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de vierhonderdste overlijdensdag van
Shakespeare. Elke inzending bestaat uit een nieuw sonnet beginnend met een beginregel van
een sonnet van Shakespeare.
4. Een inzending is geschreven in het Nederlands of in het Engels.
5. Elke deelnemer stuurt maximaal 1 gedicht in.
6. Inzendingen worden gestuurd naar inzendingen@poeziecentrum.be . Elke inzending bevat
twee bijlagen. Elke bijlage bestaat uit een Word-document. Bijlage 1 bevat het deelnemende
gedicht ondertekend met een pseudoniem. Bijlage 2 bevat de naam van de inzender, het
gekozen pseudoniem, het postadres, telefoonnummer/gsm en e-mailadres. Inzendingen die
niet aan deze criteria voldoen, worden niet weerhouden.
Het e-mailadres inzendingen@poeziecentrum.be wordt enkel gebruikt om inzendingen te
sturen. Andere berichten zullen ongelezen verwijderd worden.
7. De deelnemer garandeert de organisatoren dat hij/zij houder is van alle vereiste rechten en
toelatingen op het ingediende gedicht. De deelnemer geeft aan de organisatoren toestemming
voor de reproductie en bekendmaking van het werk aan het publiek op gelijk welke wijze.
Hij/zij garandeert meer bepaald dat de exploitatie van het gedicht door de organisatoren, met
inbegrip van maar niet beperkt tot de verspreiding op internet, geen inbreuk vormt op de
rechten van derden, meer bepaald op een intellectueel eigendomsrecht van wie dan ook.
Tenslotte garandeert hij/zij dat het gedicht niet in overtreding is met de geldende Belgische
wetten en reglementen. Gedichten die volgens de organisatoren een kwetsende,
aanstootgevende of racistische inslag hebben of waarop een verdenking van plagiaat rust,
worden van deelname geweerd zonder verhaal.
8. De deelnemers geven in voorkomend geval aan de organisatoren de definitieve en
onherroepelijke toestemming om de in het kader van de wedstrijd bekroonde gedichten en de
lijst met de gegevens van de winnaars publiekelijk bekend te maken, eventueel vergezeld van
hun foto en van hun prijs (de deelnemers aanvaarden dat deze foto’s genomen worden indien
ze een prijs winnen). De laureaten en de eventuele winnaars van de wedstrijd geven de
organisatoren de definitieve en onherroepelijke toestemming voor het gebruik (o.a. de
reproductie en/of publieke bekendmaking) van hun persoonlijke gegevens (o.a. hun naam,
voornaam en de gemeente of stad waar ze wonen) en de voornoemde gedichten op om het
even welke drager (afdruk, publicatie, film of video, enz.) voor promotiedoeleinden van de
organisatoren zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen.
9. De winnaars zullen persoonlijk worden verwittigd via telefoon en/of e-mail
10. De prijzen zullen worden overhandigd op een openbare prijsuitreiking die zal plaats vinden op
21 april 2016 in Poëziecentrum in het kader van de lezing ‘Klassiekers herlezen: Sonnetten van
Shakespeare’. De winnaars dragen de eventuele risico’s verbonden aan hun prijs nadat deze
overhandigd is. De winnaar van de eerste prijs moet verplicht aanwezig zijn op de
prijsuitreiking, behoudens in geval van overmacht.
Indien door een winnaar niet gereageerd wordt voor de opname van de prijs op het daarvoor
voorziene ogenblik of binnen de vooropgestelde termijn, vervalt het recht op de prijs. Prijzen
die niet worden uitgereikt, blijven eigendom van de organisatoren.
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De prijzen zijn overdraagbaar, maar kunnen niet omgeruild worden voor andere producten of
diensten, noch in geld worden omgezet. Ze zijn ondeelbaar en moeten als dusdanig worden
aanvaard.
Behalve voor promotie en aankondigingen met betrekking tot de wedstrijd, zal er geen enkele
vorm van communicatie plaatsvinden in verband met deze wedstrijd. Er zal dus niet worden
ingegaan op brieven, faxen, e-mails en telefonische oproepen over de wedstrijd.
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk op te
schorten, te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht, een onvoorziene gebeurtenis of
elke omstandigheid die deze beslissing volgens de organisatoren nuttig zou maken.
Behoudens een ernstige fout van hunnentwege, kunnen noch UGent, noch Poëziecentrum,
noch hun personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van deze wedstrijd een beroep
wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade van welke aard ook die
zou voortvloeien uit de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de
wedstrijd, de aanduiding van de laureaten en/of winnaars en de toekenning of niet toekenning
van de prijzen. Hun aansprakelijkheid kan evenmin worden ingeroepen vanwege de
wijzigingen, opschortingen en annulaties vermeld in het vorige punt
Behoudens een ernstige fout van hunnentwege, kunnen noch UGent, noch Poëziecentrum
noch hun personeelsleden, noch de derden op wie de organisatoren in het kader van deze
wedstrijd een beroep hebben gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de
prijzen of meer algemeen voor de relaties tussen de winnaar(s) en de betrokken fabrikant of
distributeur. De organisatoren geven geen enkele persoonlijke garantie op de prijzen; ze
dragen enkel alle rechten en garanties waarover ze ten aanzien van de fabrikant of de
distributeur beschikken over aan de winnaar(s) van de wedstrijd. Elke klacht betreffende de
kwaliteit van de prijzen of de relatie tussen de winnaar(s) en de fabrikant of distributeur moet
rechtstreeks aan de fabrikant of distributeur worden gericht.
Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met het
wedstrijdreglement.
De wedstrijd waarvan sprake in dit reglement wordt geregeld door het Belgisch recht. Bij
eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

