REGLEMENT CORONA QUARANTAINE PRIJSVRAAG voor de Morswijk
BEGRIPSBEPALINGEN
Stichting
Redactie
Jury

-

Stichting Vrienden van Morsetekens
Redactie van Morsetekens
Groep van personen benoemd door de Stichting na overleg met de redactie

DEELNEMERS
Artikel 1
Deelname staat open voor alle personen of groepen in het Leidse Morsdistrict.
Artikel 2
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden, bestuursleden van de stichting en de partners en kinderen
daarvan.
Artikel 3
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en akkoord te zijn met de inhoud
ervan. Over plaatsing en de beoordeling kan niet worden gecommuniceerd met de jury en de redactie.
DEELNAME
Artikel 4
Deelname bestaat uit inzenden van een digitaal document over de beleving van de Corona-crisis in het
Morsdistrict in de breedste zin van het woord of over initiatieven en activiteiten naar aanleiding van de
crisis door, voor of over bewoners van het Morsdistrict.
Artikel 5
Een inzending is in het Nederlands en heeft maximaal 250 woorden en bevat 1 , 2 of 3 foto’s of
afbeeldingen. Het document moet met het oog met eventuele plaatsing digitaal te bewerken zijn. De
inzending bevat in de tekst de naam van de inzender.
Artikel 6
Inzendingen worden gestuurd naar info@morsetekens.nl onder vermelding van leeftijd, adres,
telefoon, en e-mail. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor aan de persoon gerichte
berichtgeving vanuit de jury of redactie, worden niet gepubliceerd, en worden na sluiting van de
prijsvraag vernietigd. Deelnemers aan de prijsvraag krijgen per e-mail een bevestiging van de ontvangst
van hun inzending.
Artikel 7
Per persoon of groep wordt één inzending in behandeling genomen. Bij meerdere inzendingen is dat de
inzending die het laatst is ingestuurd.
Artikel 8
De uiterste datum voor inzending wordt vermeld op de webstek www.morstekens.nl bij gelegenheid van
in de aankondiging van de prijsvraag, de toepassing van leeftijdscategorieën en de samenstelling van de
jury.

AUTEURSRECHTEN
Artikel 9
De inzender vrijwaart de stichting en de redactie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteursrechten van zowel tekst als beeld.
Artikel 10
Met de inzending wordt het auteursrecht niet overgedragen, met uitzondering van het in artikel 11
bepaalde.
Artikel 11
De stichting en de redactie hebben het recht de ingezonden bijdrages inclusief beeld onder
naamsvermelding te gebruiken voor publicatie op de webstek www.morsetekens.nl en ten behoeve van
PR- en communicatiedoeleinden rond de Mors. Redactionele bewerking geschiedt altijd in overleg met
de inzender waarbij voor de inzending zelf (geplaatst op morsetekens.nl) de auteur(s) het laatste woord
hebben.
JURERING
Artikel 12
De voorzitter van de stichting benoemt na consultatie van de redactie de juryleden. Met het oog op de
onzekere duur van de coronacrisis worden deze voor de duur van 2 jaar benoemd.
Artikel 13
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• Originaliteit;
• Treffend en pakkend verhaal;
• Helder en begrijpelijk taalgebruik;
• Goede manieren van presenteren van tekst en beeld .
Artikel 14
De redactie stelt als uitvoerend organisator van de prijsvraag aan de jury de inzendingen ter beschikking
na sluiting van de termijn.
Artikel 15
De jury bepaalt per categorie inzendingen zoals bedoeld in artikel 8 een top 10 van genomineerden.
Deze wordt door de redactie geplaatst op morsetekens.nl. Eén week daarna worden de prijswinnaars
bekend gemaakt.
PRIJZEN
Artikel 16
Er zijn 3 geldprijzen per categorie. De grootte van de geldbedragen worden bekend gemaakt op de
webstek www.morsetekens.nl .

SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist stichting na consultatie van de redactie.
Dit reglement kan tussentijds gewijzigd worden; het gepubliceerde reglement op de dag van sluiting is
het geldige.

