VOGELSCHRIK FESTIVAL KONINGSHOOIKT
Wedstrijdregels
Opzet van de wedstrijd
Het maken van één of meer vogelschrikken en deze opstellen, zichtbaar voor het publiek van op de
openbare weg in Koningshooikt, ten minste gedurende de ganse festivalmaand, vanaf 30 april tot 31
mei.
Inschrijving
* inschrijven is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de wedstrijd.
* Iedereen kan inschrijven, ook niet-Hooiktenaren
* Inschrijven kan als individu, in gezinsverband of gezamenlijk bv als vereniging
* inschrijven is gratis
* inschrijven kan uitsluitend tot en met woensdag 27 april 2017.
* inschrijven gebeurt zoals beschreven in de promotiefolder, verspreid in Koningshooikt vanaf 1
maart en eveneens te bekomen als pdf-bestand via e-mail gericht aan
vogelschrik.festival@skynet.be
* inschrijvers van meerdere vogelschrikken kunnen deze individueel opgeven of als groep, wanneer
deze verband hebben met elkaar. Op de manier zoals de vogelschrikken worden ingeschreven, zullen
ze ook genummerd, gefotografeerd en beoordeeld worden.
* Deelnemers krijgen na inschrijving een bevestiging, de wedstrijdregels en ten gepaste tijde verdere
info.
* bij elke individuele vogelschrik of elke groep hoort een naam.
* Teksten en poëzie hebben geen invloed bij de jurering van de vogelschrikken. Ze kunnen wel een
leuke toevoeging zijn voor de bezoekers en worden opgenomen in het verzamelboekje dat tijdens de
slotavond wordt aangeboden.
Opstellen van de vogelschrikken
* uitsluitend op grondgebied van Koningshooikt
* niet op openbaar terrein
* Op eigen adres, op het privé-eigendom van andere Hooiktenaren die hiermee akkoord gaan of op
een locatie die door de organisatoren kan aangewezen worden.
* zo zichtbaar mogelijk zoals reeds aangegeven in het ‘opzet’ van de wedstrijd.
Vormvereisten van de vogelschrikken
* er zijn geen vaste vormvoorschriften wat betreft gebruikte materialen en uitwerking.
* inzake afmetingen: minimale hoogte van de creatie één meter vanaf de grond.
Jurering
* om op basis van gelijkheid te kunnen oordelen, gebeurt de jurering aan de hand van foto’s die door
de festivalfotograaf worden genomen, telkens met het zelfde standpunt en in gelijkaardige
weersomstandigheden. Deze opnamen worden zo kort mogelijk na 30 april gemaakt.
* Tijdens het slotevenement bekomen de deelnemers deze foto’s (17 x 13 cm) gratis.
* de organisatie behoudt zich het recht voor om teksten en foto’s aan te wenden bij latere
publicaties.
* de jurering gebeurt in twee delen:
 de publieksprijs (de ‘oscar’ van het festival)
Publiek kiest. Elk individu krijgt één stemformulier. Kiest de volgens hem/haar drie
aantrekkelijkste vogelschrikken, goed voor 5, 3 en 1 punten resp. voor de 1e , 2e en 3e
beste.
Deze stemming gebeurt tijdens Wiedewaaien door de daarvoor ingeschreven
deelnemers.
 de categorieprijzen voor de guitigste, vindingrijkste, fotogeniekste, doeltreffendste,
authentiekste en
kunstigste’.

Deze jurering gebeurt naamloos op basis van de foto’s, door een vakjury met
personen niet afkomstig uit Koningshooikt. Bekendmaking tijdens Wiedewaaien.
* Geen enkele uitslag is aanvechtbaar.
* Het organisatieteam neemt geen deel aan de jurering en mag zelf ook deelnemen.
* een deelnemer kan met één vogelschrik (individueel of groep) nooit meer winnen dan de
publieksprijs en één categorieprijs.
* Slechts correct, leesbaar en volledig ingevulde stemformulieren komen in aanmerking voor telling.
* Buiten de jurering zullen tussen de niet-prijswinnaars nog creaties door lottrekking aangewezen
worden voor een beloning

DE OSCARS!

PUBLIEKSPRIJZEN

Publiek kiest de 3, volgens hen,
oscars tussen alle vogelschrikken.
Oscars zijn deze die hen het meeste
aanspreken. Prijzen voor 1, 2 en 3
in het klassement.

CATEGORIEPRIJZEN TOEGEKEND DOOR ONAFHANKELIJKE
VAKJURY
(eerst nomineert elk jurylid 3 per categorie. Daarna in
college winnaar bepaald). Mogelijk: Publieksprijs + max.1
categorieprijs.
Grappig – lachwekkend - vrolijk
GUITIGSTE

VINDINGRIJKSTE
FOTOGENIKSTE
DOELTREFFENDSTE
AUTHENTIEKSTE
KUNSTIGSTE
WAARDERINGSPRIJS

Efficiënt – afdoend – functioneel –
ingenieus - verrassend
Vertederend, bekoorlijk,
oogstrelend, charmant
Bangelijk, schrik–aanjagend, vogelsverjagend
Stereotiep, oorspronkelijk,
waarachtig, sjofel
Artistiek, beeldend,
Wie buiten de categorieprijzen valt
heeft nog kans op een prijs met
uitloting.

