
Voorwaarden voor deelname  
aan de Schrijfwedstrijd van  
de Bibliotheek Utrecht
1. Algemene voorwaarden

 1.1  De organisatie van de Schrijfwedstrijd ligt bij de Bibliotheek Utrecht.

 1.2  Door deel te nemen aan de Schrijfwedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden  

in dit document.

2. Deelname voorwaarden

 2.1  De wedstrijdperiode loopt van 1 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020.

 2.2  De beoordelingsperiode loopt van 26 augustus 2020 tot 13 september 2020.

 2.3  De uitslag en prijsuitreiking vinden plaats op 13 september 2020.

 2.4  De Schrijfwedstrijd kent drie op basis van leeftijd ingedeelde categorieën, met ieder een eigen vakjury:

  i.  Jeugd

  ii.  Jongeren

  iii.  Volwassenen

 2.5  Door publieksstemming wordt per categorie één publiekswinnaar bepaald.

 2.6  Je bent op de sluitingsdatum van de wedstrijdperiode, te weten 25 augustus 2020:

  i.  Niet ouder dan 13 jaar als je meedoet aan de jeugdwedstrijd;

  ii.  Minimaal 14 jaar en niet ouder dan 21 jaar als je meedoet aan de jongerenwedstrijd;

  iii.  Minimaal 22 jaar als je meedoet aan de volwassenenwedstrijd.

 2.7  Iedere deelnemer mag slechts één tekst inleveren.

 2.8  De ingestuurde tekst is door jou geschreven.

 2.9  De ingestuurde tekst is een kort verhaal.

 2.10  De ingestuurde tekst is geschreven in het Nederlands.

 2.11  De ingestuurde tekst beslaat maximaal 1.250 woorden.

 2.12  De ingestuurde tekst is uiterlijk 25 augustus 2020 om 23.59u ingestuurd via het aanmeldformulier op 

www.bibliotheekutrecht.nl.

 2.13  De ingestuurde tekst wordt aangeleverd in pdf en is voorzien van je naam, geboortedatum en 

e-mailadres.

 2.14  De ingestuurde tekst mag niet eerder zijn uitgegeven door een uitgeverij of (online) magazine.

  i.  Een tekst die al eerder in eigen beheer is uitgegeven, is toegestaan, maar dit moet worden 

aangegeven in het document van de ingestuurde tekst.

  ii.  Een tekst die al eerder online gepubliceerd is, is toegestaan, maar dit moet worden aangegeven in 

het document van de ingestuurde tekst. 

 2.15  De rechten van het verhaal mogen niet in zijn geheel of gedeeltelijk bij een derde partij liggen. Dit geldt 

ook voor de titel en eventuele ondersteunende teksten en/of beelden.

 2.16  Bibliotheek Utrecht heeft het recht de winnende verhalen of een deel daarvan te publiceren op haar 

website, in een magazine en in externe media.

 2.17  De shortlist wordt op woensdag 2 september op de website van de Bibliotheek Utrecht bekend 

gemaakt. Auteurs die op de shortlist staan, worden per e-mail op de hoogte gesteld.

 2.18  De korte verhalen die de shortlist bereiken, worden gepubliceerd op de website van de Bibliotheek 

Utrecht, ten behoeve van de publiekstemming.

 2.19  Als je bij de Bibliotheek Utrecht werkt of stage loopt, of anderszins nauw en/of inhoudelijk betrokken 

bent bij de Bibliotheek Utrecht en/of de Schrijfwedstrijd, ben je uitgesloten van deelname.

 2.20  De keuze van de jury is definitief. Tijdens de wedstrijdperiode, tijdens de beoordelingsperiode en na de 

bekendmaking van de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd over meningen of uitslagen.

3. Overige voorwaarden

 3.1  De Bibliotheek Utrecht behoudt zich het recht de Schrijfwedstrijd tussentijds te beëindigen.

 3.2  De Bibliotheek Utrecht behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname indien zij zich 

niet houden aan de voorwaarden.


