CARNAVAL VAN BINCHE 2019
WEDSTRIJD AFFICHES
Reglement

Artikel 1 : ONDERWERP
De stad Binche en het Bureau voor Toerisme organiseren een wedstrijd
voor het ontwerp van de officiële affiche van het Carnaval van Binche 2019.
Artikel 2 : DEELNEMERS
De wedstrijd is open :
1°) voor elke grafische student die regelmatig inschreven is in een
artistieke onderwijsinstelling, zonder leeftijdsgrens (academies, secundair
en hoger, alle netwerken)
2°) voor professionele grafische ontwerpers die een onafhankelijk register
hebben of aangesloten zijn bij een werkcoöperatie van het type smart
Artikel 3 : INSCHRIJVINGEN
De deadline voor inschrijvingen is vastgesteld op 15 november 2018, door
het versturen van het inschrijvingsformulier samen met een CV, een kopie
van het diploma of een certificaat van het instituut. De inschrijving is
GRATIS.
Artikel 4 : INDIENING VAN DE PROJECTEN
Per deelnemer wordt één project geaccepteerd. De projecten moeten
uiterlijk op vrijdag 14 december 2018 via e-mail in digitale vorm EN via de
post op papier worden verzonden naar de Dienst Communicatie van de stad
Binche : Stadhuis van Binche, Grote Markt, 7130 Binche communication@binche.be.
Als het gedigitaliseerde project de grootte van 5 MB overschrijdt, dan moet
het via de volgende verzendsite verzonden worden : www.wetransfer.com

Artikel 5 : PRAKTISCHE VOORWAARDEN
Verplicht formaat : Breedte: 50 cm - Hoogte : 70 cm.
Vereiste formaten : papier en digitaal in de formaten PDF en JPG.
De benamingen moeten als volgt samengesteld worden :
Projet_affiche_Carnaval_2019_NAAM_Voornaam
Artikel 6 : VERPLICHTE INFORMATIE
Het project moet verplicht de volgende elementen vermelden :
CARNAVAL DE BINCHE
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’Unesco
3, 4, 5 mars 2019
Dimanche-Gras
Dès 9h : travestis, violes et tambours
15h : départ du cortège - place Eugène Derbaix
Lundi Gras
Dès 10h : sortie des jeunesses à la viole
16h : rondeau de l’amitié - Grand-Place
19h : feu d’artifice - place Eugène Derbaix
Mardi Gras
Dès l’aube : Gilles, Paysans, Pierrots et Arlequins animent la Ville
Dès 8h : port du masque et réception à l’Hôtel de Ville
15h : cortège et rondeau - Grand-Place
19h30 : cortège aux lumières et rondeau – Grand-Place
21h30 : embrasement de la Grand-Place et feu d’artifice
INFOS
Office du tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
064/31.15.80 - tourisme@binche.be
www.carnavaldebinche.be
Editeur responsable : Laurent DEVIN - Député-Bourgmestre de la
Ville de Binche - Hôtel de Ville - Grand-Place - 7130 Binche

Artikel 7 : PRESELECTIE VAN DE PROJECTEN
De hierboven genoemde voorwaarden (inschrijving + verplichte technische
gegevens) moeten worden voldaan om deel te nemen aan de preselectie.
Het doel van deze preselectie is om de werken te selecteren die aan het
publiek zullen worden voorgelegd. De jury zal bestaan uit
vertegenwoordigers van folklore, kunsten, verenigingen en communicatie.
Artikel 8 : SELECTIE VAN HET WERK
De voorgeselecteerde projecten zullen worden tentoongesteld tijdens de
maand december.
De bezoekers kunnen via een anonieme stemming stemmen voor 3
projecten.
De jury zal eveneens anoniem stemmen voor 3 projecten.
De weging zal als volgt gebeuren : de stemmen van het publiek tellen voor
20% en de stemmen van de jury voor 80%.
Artikel 9 : PRIJS
De winnaar van de wedstrijd ontvangt een bedrag van 1.500€, aangeboden
door het Bureau voor Toerisme van de stad Binche
Artikel 10 : REPRODUCTIE VAN DE WERKEN EN OVERDRACHT VAN DE
PATRIMONIALE RECHTEN
a/ De winnaar van de wedstrijd geeft de stad Binche toestemming om het
geselecteerde werk op welke wijze en onder welke vorm dan ook, direct of
indirect, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
Hij machtigt de stad Binche om het origineel van zijn werk of reproducties
daarvan te verdelen aan het publiek, via verkoop of anderszins.
De overdracht van de patrimoniale rechten leidt ertoe dat de winnaar het
verbod heeft om het onderwerp van deze wedstrijd te gebruiken, te
verkopen of te reproduceren voor privé of commerciële doeleinden.
In het bijzonder zal de winnaar accepteren dat zijn werk gereproduceerd
wordt op de verschillende promotiematerialen van het Carnaval van Binche
2019, uitgegeven door de stad Binche en het Bureau voor Toerisme

(affiches, banners, flyers, persdossiers, gemeentelijk bulletin, website, voor
elk ander gebruik dan promotioneel, zal zijn akkoord
worden gevraagd).
De winnaar zal zonder beperking de verspreiding van de affiche
machtigen, die uitsluitend wordt beheerd door de stad Binche en het
Bureau voor Toerisme.
Ook kan een aanpassing van het formaat van de digitale affiche bij de
winnaar van de wedstrijd aangevraagd worden, zodat deze op de
verschillende mediaformaten kan worden gebruikt.
De patrimoniale rechten worden overgedragen voor de volledige duur
van de auteursrechten.
Alle rechthebbenden doen afstand van hun patrimoniale rechten op het
kunstwerk.
b/ Alle deelnemers van de wedstrijd (met uitzondering van de winnaar op
wie punt a van toepassing is) zullen ermee akkoord gaan dat de werken
tentoongesteld worden in het kader van de tentoonstelling van de
Wedstrijd voor de affiche van Carnaval 2019. Als gevolg hiervan dragen zij
hun patrimoniale rechten over voor een beperkte periode van zes maanden,
dit voor de periode van 15 november 2018 tot en met 15 april 2019.
Gedurende deze periode accepteren ze dat hun realisatie het onderwerp
kan zijn van reproducties met promotioneel karakter (informatiecatalogi,
folders, publicaties, verspreiding op alle formaten).
Artikel 11 : VERANTWOORDELIJKHEDEN
Deelname aan de wedstrijd impliceert de acceptatie van het huidige
reglement.
De deelnemer verbindt zich ertoe een werk te leveren dat volledig origineel
en ongepubliceerd is. In dit opzicht neemt hij alleen de volledige
verantwoordelijkheid op. Het niet naleven van deze clausule zal leiden tot
onmiddellijke diskwalificatie van de deelnemer, als hij de prijs heeft
ontvangen, zal hij verplicht worden deze terug te geven.

Bij gebruik van foto's in zijn project moet de deelnemer garanderen dat de
gebruikte foto's vrij van rechten zijn.
Het is deelnemers verboden om hun project te verspreiden via een
communicatiekanaal voorafgaand aan de verkondiging van het resultaat.
Iedere deelnemer verklaart dat de stad Binche en het Bureau voor
Toerisme niet aansprakelijk zijn voor diefstal of schade, onwettig gebruik,
of gebruik door een natuurlijke of rechtspersoon anders dan de
organisatoren, van de beelden geproduceerd in het kader van deze
wedstrijd.
De stad Binche behoudt zich het recht voor om deze verordening te
verkorten, te verlengen, te wijzigen, uit te stellen of te annuleren indien de
omstandigheden dit vereisten. Ze kunnen hiervoor niet verantwoordelijk
worden gesteld.
Als geen enkel project de aandacht van de jury trekt, heeft de stad Binche
het recht de wedstrijd te annuleren en de affiche te selecteren op welke
wijze dan ook.
Artikel 12 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
De uitvoering van dit reglement is onderworpen aan de Belgische
wetgeving. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het
gerechtelijk district Charleroi bevoegd.
INFORMATIE :
Muriel Evrard
Verantwoordelijke Communicatie & Evenementen
Stadhuis - Grote Markt - 7130 Binche
064/230508 - muriel.evrard@binche.be

