RONSE DRAWING PRIZE REGLEMENT
Artikel 1. Door het Stadsbestuur van Ronse wordt een tweejaarlijkse prijs uitgeschreven onder de
benaming “Ronse Drawing Prize”. Aan deze wedstrijd zijn verschillende prijzen verbonden zoals vermeld
in artikel 2, evenals een tentoonstelling.
Artikel 2. Er is een globaal prijzenbedrag voorzien van 5500 euro, te verdelen over een eerste prijs ten
bedrage van 4000 Euro, een tweede Prijs ten bedrage van 1000 euro en een derde prijs van 500 euro.
De jury kan één of meerdere eervolle vermeldingen toekennen waaraan geen geldelijk bedrag verbonden
is. Het Stadsbestuur houdt zich het recht voor het bedrag van de Prijzen te splitsen of eventueel niet toe
te kennen.
Artikel 3. Bij hun inschrijving aan de Ronse Drawing Prize moeten de kandidaten de leeftijd van 18 jaar
bereikt hebben.
Artikel 4. Iedere deelnemer mag maximaal 3 originele werken van zijn hand indienen. Tekeningen van
welke aard ook kunnen in aanmerking worden genomen.
Artikel 5. Een werk dat reeds werd bekroond door een hogere overheid kan niet in aanmerking genomen
worden.
Artikel 6. De werken worden kosteloos ingediend mits voorafgaande inschrijving in CC De Ververij,
Wolvestraat
37
te
Ronse
op
vastgestelde
data
en
uren.
Inschrijven
kan
via:
https://www.ronse.be/nl/ronse-drawing-prize.
Artikel 7. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de jury samen, waaronder gekende
kunstenaars die niet deelnemen aan de Prijs, en eventuele deskundigen. De jury zal binnen de 14 dagen
na het sluiten der inzendingen beraadslagen. CC De Ververij neemt het secretariaatswerk van de jury op
zich.
Artikel 8. De beslissing van de jury is onherroepelijk; over de uitslag van de prijs wordt geen
correspondentie gevoerd. Door het feit van zijn deelname zelf verklaart iedere deelnemer in te stemmen
met het reglement en zich eraan te onderwerpen.
Artikel 9. De laureaat zal het bekroonde werk afstaan aan het Stadsbestuur maar kan het werk op
aanvraag tijdelijk in bruikleen krijgen. De Stad Ronse behoudt zich het recht voor een tentoonstelling in te
richten met de ingestuurde werken die geselecteerd werden door de jury. Bij de officiële opening van de
tentoonstelling zullen de laureaten bekend gemaakt worden.
Artikel 10. Alle ingezonden werken blijven eigendom van de deelnemers en zullen, na de tentoonstelling,
afgehaald worden op vooraf vastgestelde data en uren. Werken die 1 maand na afloop van de
tentoonstelling niet zijn afgehaald, worden eigendom van de Stad Ronse. Het ophalen van de tekeningen
gebeurt op verantwoordelijkheid en kosten van de kunstenaar, inclusief het regelen van een koerier. CC
De Ververij maakt de tekening verzendklaar.
Artikel 11. De ingezonden werken zullen tegen diefstal en schade verzekerd worden door het
Stadsbestuur aan een waarde van 750 Euro per werk, vanaf de dag van de inlevering tot de datum
verstreken is waarop zij uiterlijk door de inzenders dienen afgehaald te worden. De eventuele
meerwaarde dient verzekerd te worden door de deelnemer. Het bezorgen en terughalen van de werken
gebeurt op kosten en risico van de deelnemers.
Artikel 12. Bij eventuele vermenigvuldiging en reproductie van de tentoongestelde werken i.v.m. deze
wedstrijd, verzaken de kunstenaars aan hun, uitsluitend aan deze publicatie verbonden, rechten.
Artikel 13. Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen voorgelegd, dat terzake een definitieve beslissing neemt.

