Wedstrijdreglement Six Word Story
1. Six Word Story is een wedstrijd van Creatief Schrijven vzw i.s.m. Passa Porta.
2. Kandidaten zenden uiterlijk 21 maart 2019 één of meerdere teksten van exact 6 woorden
in op sixwordstory.be. Die inzendingen komen terecht bij Creatief Schrijven vzw.*
3. Plagiaat sluit de deelnemer uit. Creatief Schrijven vzw draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de inzender.
4. De tekst is niet eerder bekroond en is ook geen onderdeel van een langere tekst die al
eerder werd bekroond.
5. De ingezonden tekst is geschreven in het Nederlands, Engels of Frans.
6. Creatief Schrijven vzw doet een voorselectie voor de vakjury, waarna de jury negen
winnaars selecteert.
7. De 9 winnaars ontvangen een uitnodiging voor de opening van het festival op
donderdagavond 28 maart. Daar vindt ook de prijsuitreiking plaats. De winnende teksten
verschijnen in het straatbeeld tijdens het Passa Porta Festival en ook op op platformen van
Creatief Schrijven vzw. De winnaars ontvangen een duo-weekendpas voor het Passa Porta
Festival, een exclusieve ontmoeting en workshop met Simone Atangana Bekono op
zaterdagvoormiddag 30 maart en een boekenbon van Passa Porta Bookshop.
8. Elke deelnemer geeft Creatief Schrijven vzw en Passa Porta de toestemming tot
publicatie van teksten in tijdschriften met een artistieke strekking, handboeken, op de
website en sociale media van de organisaties en tot voordracht op culturele evenementen.
9. Elke deelnemer verklaart zich door zijn inzending akkoord met het wedstrijdreglement.
10. De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd aan te passen of te
annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent
af.
11. Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht
om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de deelnemerslijst. Tegen deze beslissing is
geen beroep mogelijk.
12. Deelnemers hebben ten allen tijden het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te
passen of te laten verwijderen.
*Creatief Schrijven vzw springt zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens
die je ons bezorgt in het kader van je deelname aan deze wedstrijd (bv. adres, email, geboortedatum,
telefoonnummer, geslacht …) worden door Creatief Schrijven vzw opgeslagen en verwerkt. We doen
dit om met jou te kunnen communiceren over het verdere verloop van deze wedstrijd. Jouw

persoonsgegevens worden niet aan anderen doorgegeven. We bewaren jouw gegevens tot 5 jaar na
het laatste contact. Uiteraard heb je op elk moment het recht om jouw gegevens in te kijken, te laten
aanpassen, te laten verwijderen, enz. Lees onze volledige privacyverklaring
op h
 ttp://creatiefschrijven.be/privacyverklaring/

