
 
 

                                      
 

REGLEMENT KRONINGSTEKENWEDSTRIJD 
1. De tekenwedstrijd wordt georganiseerd door de vzw Kroningsfeesten. 
2. De wedstrijd heeft tot doel de Kroningsfeesten kenbaar te maken bij de kinderen van Zuid-

Limburg en om van hen te leren hoe zij de Kroningsfeesten ervaren. 
3. De deelnemers worden onderverdeeld in 2 leeftijdscategorieën: 

- Kinderen van 6 tot 8 jaar 
- Kinderen van 9 tot 12 jaar 

4. Hoe kan je deelnemen? 
- Maak een leuke tekening op A4-formaat (29,7 cm x 21 cm). 
- Laat een marge vrij van 1,5 cm rondom. 
- Je mag vrij kiezen met welk materiaal je je tekening maakt: (kleur)potloden, stiften, 

verf… 
- Je tekening moet wel over de Kroningsfeesten gaan. 
- Noteer duidelijk je voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en 

e-mailadres op de keerzijde van je tekening. 
- Je mag maar één tekening insturen. 

5. Aan wie moet je je tekening bezorgen en tegen wanneer? 
- Je mag je tekening afgeven in je school en dit vóór 12 maart 2023 
- Je mag je tekening afgeven op het Kroningssecretariaat, Via Julianus 5 (aan de 

toeristische dienst). 
6. Wie is de jury? 

- Er wordt een jury samengesteld uit leerkrachten van de lagere scholen en leden van het 
Kroningscomité. Deze jury zal de tekeningen beoordelen op hun inhoud en creativiteit. 

7. Wat kan je winnen? 
- De jury selecteert 100 tekeningen.  
- Alle deelnemers ontvangen een aandenken. 

8. Wanneer is de prijsuitreiking 
- De prijzen zullen worden uitgereikt door het Kroningscomité op vrijdag 21 april 2023.  

De winnaars ontvangen een uitnodiging.   
9. Wat gebeurt er met mijn tekening? 

- De winnende tekeningen worden tentoongesteld. 
- Alle winnende tekeningen worden gepubliceerd op de Kroningswebsite 

10. De indiener verklaart de ingediende tekeningen vrij van kopieer- en auteursrechten. De vzw 
Kroningsfeesten is gerechtigd ook in andere publicaties dan die ten behoeve van de 
Kroningstekenwedstrijd vrij te beschikken over de ingediende tekeningen.  

11. De vzw Kroningsfeesten en alle bij de organisatie betrokken personen aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect voortvloeit uit deelname 
aan de wedstrijd.  

12. De vzw Kroningsfeesten behoudt zich het recht voor om inzendingen onder gemotiveerde 
omschrijving van redenen van deelname uit te sluiten.  

13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in onvoldoende mate voorziet, beslist de vzw 
Kroningsfeesten.   


