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Artikel 1.- De poëziewedstrijd van de gemeente Ukkel wordt om de drie jaar georganiseerd. Inschrijven is gratis.
De deelnemers moeten in Ukkel gehuisvest zijn. Worden eveneens tot de wedstrijd toegelaten: de personen die niet in Ukkel gehuisvest
zijn maar die een bewezen band hebben met de gemeente Ukkel, artistiek (atelier, lid van een Ukkelse artistieke vereniging, Ecole des
Arts d’Uccle, …), educatief of beroepsmatig (werkplaats in Ukkel). Zowel amateur- als beroepsdichters mogen aan de wedstrijd
deelnemen.
De deelnemers worden verdeeld in drie categorieën: amateur volwassene, amateur jeugd (12-18 jaar) en beroepsdichter.
Voor de categorie beroepsdichters moeten de deelnemers minstens één poëziewerk via een uitgever hebben gepubliceerd of minstens
één keer hebben deelgenomen aan een poetryslam op een professionele scène.
Minderjarigen moeten beschikken over een schriftelijke toelating van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent met betrekking tot
hun deelname aan de wedstrijd.
De dienst Cultuur stelt elk jaar een specifiek thema voor deze gemeentelijke kunstwedstrijd voor, desgevallend in samenwerking met de
culturele partners en/of andere gemeentediensten.
Artikel 2.- Deze wedstrijd moet de beste gedichten bekronen die in de drie categorieën werden voorgelegd aan de jury. De gedichten
kunnen in de volgende vormen ingediend worden : gedicht in versvorm, gedicht in prozavorm, haiku en slam. De kandidaten zullen het
volgende voorstellen: een onuitgegeven gedicht, in vers- of prozavorm van max. 30 verzen of regels, ofwel een geheel van 5 haiku's
ofwel een slam van max. 3 minuten.
Elke kandidaat kan slechts één werk indienen.
Het ingediende werk mag nog niet gebruikt werden tijdens een andere poëziewedstrijd en nog geen vroegere onderscheidingen hebben
ontvangen of gecommercialiseerd zijn, in welke vorm ook.
De deelnemer blijft eigenaar van het ingediende werk.
Artikel 3.- De deelnemers garanderen dat het ingediende werk geen benadeling inhoudt van de rechten van derden en geen inhoud
bevat die lasterlijk is of de privacy, de eerbaarheid of de reputatie van derden schaadt.
De dienst Cultuur heeft het recht om elke deelnemer zonder verantwoordingsplicht uit te sluiten indien de dienst van mening is dat de
inhoud, ingediend door de deelnemer (of elk element van zijn deelname), als volgt beschouwd kan worden:
- inbreuk op de Belgische wetgeving;
- beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, negationistisch of inbreuk op de legitieme belangen van derden, aanzet tot
discriminatie, haat t.a.v. een persoon of groepen omwille van hun afkomst, hun al dan niet, waar of vals, behoren tot een
welbepaalde volksgroep, natie, ras of godsdienst; pornografie of pedofilie;
- aanzet tot een misdrijf, een misdaad of een terroristische daad of een verheerlijking van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de
menselijkheid.
De deelnemer garandeert dat hij de werkelijke maker van het werk is. Indien wordt vastgesteld dat de deelnemer niet de auteur van het
werk is, zal hij automatisch uitgesloten worden van de wedstrijd.
In het kader van hun deelname aan de wedstrijd aanvaarden de kandidaten het volgende:
- publicatie van de teksten op de website van de gemeente en op partnerwebsites;
- onbezoldigd gebruik voor pedagogische en culturele doeleinden binnen de gemeente (verspreiding van teksten in de gemeentelijke
openbare ruimte, publicatie van een collectief werk, ...);
- actieve deelname aan een openbaar evenement gewijd aan de poëziewedstrijd in het cultureel centrum van Ukkel.
Artikel 4.- Aangezien de wedstrijd anoniem is, mag het ingediende werk niet ondertekend worden door de auteur of moet de ondertekening verborgen worden. Het werk heeft een titel en vermeldt de gekozen categorie en vorm om deel te nemen (gedicht in versvorm,
gedicht in prozavorm, haiku of slam).

Het werk en het behoorlijk ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier en desgevallend het attest van de activiteit op het
grondgebied (beroepsmatig, artistiek of educatief) of de ouderlijke toelating worden via de elektronische weg overgemaakt aan de
dienst Cultuur.
De indiening van de werken zal mogelijk zijn gedurende een beperkte periode ter attentie van iedereen die meegedeeld zal worden door
de dienst Cultuur in het kader van elke editie.
Artikel 5.- De jury wordt voorgezeten door de schepen van Cultuur en bestaat verder uit:
a) 1 lid van het college van burgemeester en schepenen;
b)1 lid van de gemeenteraad van elke groep die erin is vertegenwoordigd;
c) 5 prominenten uit de culturele wereld die een weerspiegeling zijn van de taaldiversiteit binnen het rijk en die geen enkele
verwantschap vertonen met de kandidaten van de wedstrijd;
d) een secretaris, personeelslid van de dienst Cultuur.
Enkel de juryleden bedoeld in c) zijn stemgerechtigd.
Artikel 6.- De jury zal de werken aanduiden die de prijzen ontvangen voor elke categorie. De laureaten worden aangeduid bij
volstrekte meerderheid van stemmen van de stemgerechtigde leden.
Artikel 7.- De volgende prijzen worden toekend door de jury aan de laureaten:
- categorie beroepsmatig, twee onverdeelde prijzen van € 500 onder de werken voorgesteld in de 4 vormen;
- categorie amateur volwassene, twee onverdeelde prijzen van € 250 onder de werken voorgesteld in de 4 vormen;
- categorie amateur jeugd, twee onverdeelde prijzen van € 100 onder de werken voorgesteld in de 4 vormen;
- Een publieksprijs alle categorieën en vormen ter waarde van € 200 in natura (te gebruiken in het cultureel centrum) zal eveneens
toegekend worden.
De laureaten in elke categorieën zullen verspreid worden in de openbare ruimte. De prijzen mogen geen tweede keer aan dezelfde
auteur toegekend worden binnen de drie jaar, volgend op de toekenning van deze prijzen.
Artikel 8.- De jury is niet verplicht de voorziene prijzen en/of vermeldingen toe te kennen. De beslissingen van de jury zijn niet
vatbaar voor beroep.
Artikel 9.- Het gemeentebestuur mag een evenement organiseren rond de poëziewedstrijd in het cultureel centrum van Ukkel waar de
ingediende werken voorgesteld kunnen worden.
Het gemeentebestuur zal op de dragers de naam van de betrokken auteurs vermelden.
De dienst Cultuur kan een partner uit de sector, indien de kwaliteit het toelaat, belasten met de opmaak en uitgave van een bundel, met
de stilzwijgende toestemming van de auteur door de aanvaarding van het onderhavige reglement, van de beste gedichten, geselecteerd
door de jury.
Artikel 10.- Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer de bepalingen van het onderhavige reglement onvoorwaardelijk
aanvaardt. Minderjarigen moeten de toelating hebben overgemaakt van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent met betrekking tot
hun deelname aan de wedstrijd.
Artikel 11.- Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het onderhavige reglement.
Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2020 met inwerkingtreding op 26 juni 2020.

