Reglement
1. Het evenement Eyeopener is een initiatief van de Eye Hope Foundation
Alle contact en informatie verloopt via info@eyeopener.be
2. Deelnemers zijn geboren in de jaren 2004 t.e.m. 2012 (6 t.e.m. 14 jarigen).
3. Deelname aan het tekenevenement is gratis.
4. Het thema van deze tentoonstelling is “Vervormd Gezicht” en mag in al haar facetten
geïnterpreteerd worden.
5. Elke deelnemer mag meer dan 1 tekening indienen.
6. Tekeningen van meerdere deelnemers mogen in 1 pakket worden verzonden zolang het maar
duidelijk is van wie welke tekening is.
7. Er gelden geen criteria met betrekking tot de vorm, het formaat, type papier of materiaal
waarmee de tekening is gemaakt.
8. Elke tekening moet voorzien zijn van de persoonlijke gegevens van de tekenaar (zie ook
deelnameformulier) door zowel op de tekening zelf de naam van de tekenaar te schrijven en
een volledig ingevuld en getekend formulier bij te voegen.
9. Tekeningen die niet vergezeld worden van een volledig ingevuld en/of getekend
deelnameformulier worden niet weerhouden.
10. De tekeningen worden afhankelijk van de grootte in een gesloten enveloppe of koker verstuurd
naar Postbus 65, 2140 Borgerhout, ten laatste op 16 februari 2018.
11. De verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
12. De Eye Hope Foundation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor calamiteiten die tijdens
de verzending kunnen gebeuren.
13. Het evenement is geen wedstrijd dus zijn er geen winnaars en zullen er ook geen prijzen worden
uitgereikt.
14. Een aantal tekeningen worden geselecteerd om tentoongesteld te worden. Alle andere
tekeningen worden op een digitale manier vertoond.
15. De selectie gebeurt op basis van originaliteit en/of uitwerking van het thema.
16. Er wordt geen verantwoording afgelegd over de selectie van de commissie noch over de
gevolgde procedure van de selectie.
17. De postbus wordt voor de laatste keer gelicht op dinsdag 20 februari. Tekeningen die daarna
toekomen worden niet weerhouden.
18. Enkele tekeningen van Bertha worden op T-shirts gedrukt en tijdens de tentoonstelling verkocht
ten voordele van de Eye Hope Foundation. Mogelijks worden geschikte inzendingen uitgekozen
om eveneens op T-shirt te drukken. Door tekeningen op te sturen staat de deelnemer alle
rechten af aan de Eye Hope Foundation.
19. Alle gelden die voortvloeien uit de verkoop van waren die op welke manier ook voorzien zijn van
een ingezonden tekening gaan integraal naar de Eye Hope Foundation.
20. Eventuele kosten die gemaakt worden voor de commercialisatie van de tekeningen zijn voor
rekening van de Eye Hope Foundation.
21. De Eye Hope Foundation zorgt voor de communicatie en promotie van het tekenevenement en
de tentoonstelling.
22. De manier waarop de tentoonstelling wordt ingericht is volledig vrij bepaald door de Eye Hope
Foundation.
23. In het geval er te weinig tekeningen worden ingezonden om een tentoonstelling te kunnen
organiseren heeft de Eye Hope Foundation het recht de tentoonstelling af te zeggen. Dit zal via
de website tijdig worden aangekondigd.
24. Ingediende tekeningen worden niet teruggestuurd en worden eigendom van de Eye Hope
Foundation.
25. Door deel te nemen aan dit evenement gaat de deelnemer akkoord met het reglement.

