REGLEMENT SCHRIJFWOLF VERHALENWEDSTRIJD 2019
De Schrijfwolf is een bekroning van korte verhalen in het fantastische genre, georganiseerd
door Bibliotheek De Wolfsput en Westrand in het kader van de fantasymaand.

DOELSTELLING EN ORGANISATIE
1. De Schrijfwolf is een gejureerde verhalenwedstrijd voor de verbeeldingsgenres,
waarbij de ingezonden korte verhalen anoniem beoordeeld worden door een
deskundige jury. Deze jury zal samen een winnaar bepalen.
2. De Schrijfwolf heeft als doel:
- de bevordering van het fantastische genre in het Nederlands taalgebied;
- schrijvers uitdagen om een goed leesbaar en boeiend kort verhaal te schrijven;
- lokaal schrijftalent te stimuleren;
- de beste verhalen onder de aandacht te brengen van een groter publiek.
3. De prijzen bestaan uit boekenbonnen, waardebonnen voor voorstellingen/films in
Westrand en publicatie van het verhaal op de E-readers van de bibliotheek.
4. Juryleden en personeelsleden van Team Kunsten van Cultuur & Samenleven vzw zijn
uitgesloten van deelname.

DEELNAME
5. Per auteur kan men deelnemen met maximaal twee verhalen, al dan niet in samenwerking
geschreven met een of meer andere auteurs.
6. Deelnemende verhalen behoren tot de fantastiek: fantasy, sciencefiction, horror en
magisch realisme in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist
de organisatie.
7. Deelnemende verhalen mogen maximaal 7.500 woorden lang zijn, waarbij de titel wél
meetelt, maar de kop- en voetteksten en de vermelding ‘EINDE’ aan het eind niet.
8. Deelnemende verhalen dienen te zijn geschreven in de Nederlandse taal. Verhalen die
niet aan de correcte regels van de Nederlandse taal voldoen, worden helaas
gediskwalificeerd.
9. Elk ingezonden verhaal dient te zijn opgemaakt volgens deze richtlijnen:
-

Opgemaakt in Microsoft Word DOCX-formaat of als PDF. Alle identificerende
informatie moet verwijderd zijn uit de Eigenschappen van het bestand.

-

Verhalen moeten anoniem beoordeeld kunnen worden door de jury. De deelnemer
moet er voor zorgen dat op geen enkele wijze titel, inhoud van het verhaal of andere
gegevens openbaar zijn waardoor de beoordeling van het verhaal niet meer anoniem
kan gebeuren. Dit op straffe van diskwalificatie. Hierover beslist de organisatie.

10. Het auteursrecht van de inzendingen blijft bij de afzonderlijke auteurs. De deelnemers
geven de organisatie toestemming om de verhalen te publiceren.

INZENDEN EN DEADLINE
11. Inzenden voor de Schrijfwolf verhalenwedstrijd kan vanaf 15 september 2019.
12. De deadline voor de Schrijfwolf verhalenwedstrijd is op 15 oktober 2019 om 23:59:59.
13. Schrijvers sturen hun verhaal in bijlage naar annelies.desmet@westrand.be
14. Elke mail vermeldt:
titel van het verhaal
genre van het verhaal;
naam, adres, postcode, woonplaats en land van de auteur(s) van het verhaal
15. De deelname is gratis.
16. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer zo snel mogelijk een
ontvangstbevestiging per e-mail.

WEDSTRIJDVERLOOP
17. De verhalen worden anoniem gejureerd. De identiteit van de schrijver(s) van elk verhaal
is tot na het bepalen van de definitieve uitslag van de wedstrijd niet bekend bij de juryleden.
18. De uitslag wordt bekendgemaakt op maandag 25/11/2019 na de lezing van Pen Stewart
en gepubliceerd op de websites van de organisatie: www.wolfsput.be en www.westrand.be
19. Alle ingezonden en niet gediskwalificeerde verhalen krijgen feedback. Het juryrapport
wordt echter niet openbaar gemaakt.

SLOTBEPALING
20. Deelname aan de wedstrijd betekent acceptatie van dit reglement.
21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Vragen over het reglement? Contacteer annelies.desmet@westrand.be

