
REGLEMENT KUNSTWEDSTRIJD NUTSKASTEN SCHOTEN 
 

 
 Doel 
Artikel 1 Het gemeentebestuur organiseert een kunstwedstrijd met als doel nutskasten te 

bekleden met originele kunstwerken en gedichten. De bekleding zal gebeuren door 
een kwaliteitsvolle foto van het kunstwerk of gedicht te laten drukken op een folie 
die op de nutskasten wordt aangebracht. 

  
 Deelnemers 
Artikel 2: Hiervoor wordt beroep gedaan op de inwoners van de gemeente, iedereen mag gratis 

deelnemen.  
 De deelnemer ziet af van enige vergoeding. 
 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de 

deelname, o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, 
internetabonnement, enz. 

  
 Kunstwerken en gedichten 
Artikel 3: De kunstwerken en gedichten moeten uniek zijn en mogen nog niet voor andere 

doeleinden gebruikt zijn. 
 Elke deelnemer mag maximaal 5 kwaliteitsvolle foto’s indienen van verschillende 

kunstwerken of gedichten. Bij elke foto dient vermeld te worden voor welke locatie 
ze bestemd is. Indien nodig zal er in samenspraak met de kunstenaar een uitsnede 
gemaakt worden.  

 De beelden mogen niet groter zijn dan 3Mb en moeten in Jpeg of pdf formaat 
worden ingediend. 

 Digitale beeldbewerking is toegestaan. 
 De deelnemer heeft de volledig artistieke vrijheid. 
 Het strekt wel tot aanbeveling indien de kunstwerken en gedichten een referentie 

bevatten aan Schoten en/of aan een locatie van de betreffende nutskast. Best geeft u 
dus ook aan welke locatie u verkiest.  

 Alhoewel het gemeentebestuur zal trachten om al de ingezonden foto’s met de beste 
zorgen te behandelen, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke vorm 
van schade of verlies dat gebeurt tijdens de manipulatie of elke andere vorm van 
gegevensverlies bij het downloaden van de beelden via het internet. 
Daarenboven kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke 
schade ook ervaren door de deelnemers die te wijten is aan overmacht, zoals 
problemen gerelateerd aan computernetwerken, computervirusinfecties en niet 
toegelaten computeringang. 

Artikel 4: Rechten 
 Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij over alle rechten van zijn deelnemende 

kunstwerken en gedichten beschikt.  
Indien de gemeente in deze aansprakelijke zou gesteld worden voor het schenden 
van rechten van derden, zal zij de geleden schade volledige verhalen op de indiener 
van de kunstwerken en gedichten.  

 Het inzenden van het kunstwerk of gedicht door de deelnemer heeft tot gevolg dat de 
deelnemer de gemeente alle rechten verleent de foto van het kunstwerk of gedicht 
kosteloos te gebruiken voor het bekleden van de nutskast(en) en ter promotie van de 



gemeente Schoten in het algemeen. De naam van de deelnemer zal vermeld worden 
op de nutskasten en op de informatie over het project op de gemeentelijke website 
www.schoten.be . 

  
Artikel 5: Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement en legt 

hij zich neer bij de beslissing van de jury. Er is geen enkele betwisting mogelijk. 
  
Artikel 6: Het college wordt belast met de praktische uitvoering van dit reglement. 

 
HOE DEELNEMEN 
 
Deelnemen kan enkel via een digitaal formulier op  www.schoten.be/kunstwedstrijd .  
 
 
UITERSTE DATUM VAN INDIENING:      6 DECEMBER 2020 
 
Meer inlichtingen over deze wedstrijd kan je bekomen bij de cultuurdienst: 03 680 33 44 of 
vincent.jespers@schoten.be  
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