REGLEMENT SCHRIJFWEDSTRIJD ‘FANTASTISCHE REIS’
DOELSTELLING EN ORGANISATIE
1. De Fantastische Reis Schrijfwedstrijd is een éénmalige Nederlandstalige
verhalenwedstrijd, speciaal georganiseerd voor het Fantastyval 2013.
2. De verhalen worden anoniem door de jury beoordeeld.
3. De wedstrijd heeft tot doel:
 schrijvers uitdagen om een goed (voor-) leesbaar en boeiend eigentijds reisverhaal
tegen een fantastische achtergrond te schrijven;
 De beste verhalen beschikbaar te maken voor het publiek van het Fantastyval op 13
en 14 juli aanstaande;
4. De jury van de Fantastische Reis Schrijfwedstrijd staat onder leiding van Martijn
Lindeboom en bestaat uit Peter Schaap, LeoArie Elsenaar en Peter Kaptein.
5. Juryleden en organisator zijn uitgesloten van deelname.
INZENDINGEN
1.

Per auteur kan men deelnemen met één verhaal, dat nog niet eerder in enige versie is
gepubliceerd in boek, blad of op het internet.

2.

Deelnemende verhalen moeten gaan over een reis tegen een fantastische achtergrond en
moeten behoren tot het verbeeldingsgenre in de brede zin.
In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de jury.

3.

De verhalen zijn in de Nederlandse taal geschreven en tellen maximaal 1.000 woorden.
De titel en het pseudoniem tellen niet mee in dit woordaantal

4.

Elk ingezonden verhaal is voorzien op de eerste bladzijde van de titel en op alle pagina’s
van een pseudoniem dat de ware identiteit van de auteur effectief verhult.

5.

Elk verhaal heeft paginanummering, en is gezet op A4 formaat met regelafstand 1,5.
Lettergrootte 11-12 en kantlijnen van minimaal 2,5 cm. De deelnemer levert de verhalen
in digitale vorm aan, uitsluitend in word (.doc / docx) of Rich Text Format (.rtf).

WEDSTRIJDVERLOOP
6.

De deadline is op 26 mei 2013 om middernacht.
Schrijvers sturen hun verhaal per e-mail naar de organisatie. De deelnemer ontvangt per
omgaande een ontvangstbevestiging per e-mail.
Het e-mail adres is: fantastischereis@stolkorganisatie.nl
De inzending bestaat uit:

E-mail: de e-mail bevat de volgende informatie:
o
Onderwerp: inzending Fantastische Reis Schrijfwedstrijd;
o
naam en adres van de auteur(s) van het bijgevoegde verhaal;



o
de titel van het bijgevoegde verhaal;
o
het gebruikte pseudoniem voor het bijgevoegde verhaal.
Verhaal: Voeg het verhaal zelf als attachment aan de email toe. Dit verhaal moet
volledig geanonimiseerd zijn (dus ook in ‘eigenschappen’ e.d.). Het verhaal is enkel
voorzien van een titel en een uniek pseudoniem. Het pseudoniem dient op elke
pagina te verschijnen (maar telt niet mee in het woordaantal).

7.

De deelnamekosten bedragen per verhaal € 7,50.

8.

Deelnamekosten moeten overgemaakt worden onder vermelding van de titel van het
verhaal en het gebruikte pseudoniem.
Dit kan op rekeningnummer 24.01.48.207 tnv Stolk&Stolk Organisatie.
Voor overmaking vanuit het buitenland zijn deze nummers relevant:
IBAN: NL65 ABNA 0240 1482 07
BIC: ABNANL2A

9.

Indien een deelnemer bij inzending expliciet aangeeft ook tijdens en na de uitreiking van
de prijs anoniem te willen blijven, zal de organisatie die wens respecteren.

10.

De koppeling deelnemer / verhaal is tot na het uitrekenen van de rangorde niet bekend
bij de juryleden

11.

De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens het Fantastyval 2013.

12.

De genomineerden, bestaande uit de beste tien, krijgen rond 1 juli bericht en ontvangen
twee entreekaarten voor het Fantastyval voor 13 juli om de bekendmaking van de
winnaar mee te kunnen maken.

13.

De genomineerden krijgen de gelegenheid om hun verhaal voor te dragen tijdens één van
de Fantastyval-dagen op het Vertel Podium.

14.

De schrijver van het beste verhaal ontvangt een Fantastisch Aandenken en de Fantastische
Reis-prijs van € 400,00.

PUBLICATIES
15.

Er wordt geen officieel en publiceerbaar juryrapport opgemaakt.

16.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

17.

Deelnemers geven door hun deelname in principe toestemming om het deelnemende
verhaal ten gehore te brengen tijdens het Fantastyval.

SLOTBEPALING
18.

In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie.
Deelname aan de wedstrijd impliceert acceptatie van dit reglement.

