
Sinterklaas: reglement van de tekenwedstrijd 

 

1. Deelnemers 

De wedstrijd staat open voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. 

 

Vier categorieën (3 winnaars per categorie): 

Categorie 1: van 4 tot 5 jaar. 

Categorie 2: van 6 tot 7 jaar. 

Categorie 3: van 8 tot 9 jaar. 

Categorie 4: van 10 tot 12 jaar. 

 

We werden aangesproken door ouders van kinderen met een handicap, die zich niet volledig 

terugvinden in de indeling op basis van leeftijd. Aarzel niet om contact op te nemen met de 

Jeugddienst, die u op weg helpt zodat het talent van uw kind in de juiste categorie ingedeeld wordt en 

deze wedstrijd echt voor iedereen toegankelijk is. 

 

2. Data 

De wedstrijd loopt van 28 oktober tot 25 november. 

Selectie van de jury: donderdag 1 december. 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht op vrijdag 2 december en worden uitgenodigd 

om hun prijs te komen ophalen op zaterdag 3 december van 14 tot 15 uur op het Sint-Pietersvoorplein, 

waar ze ook Sinterklaas kunnen ontmoeten. 

 

3. Voorstelling van de deelname aan de wedstrijd 

- Een tekening per kind. 

- Thema: "Sinterklaas speelt een instrument". 

- Formaat: A4. 

 

Op de achterkant van de tekening komt in HOOFDLETTERS:  

- Naam en voornaam 

- Adres 

- Geboortedatum 

- E-mail 

- Gsm-nummer 

- Waar heb je over deze wedstrijd gehoord? 

 

De expressiewijze is volledig vrij (schilderen, stiften, gewone potloden, kleurpotloden, pastel, collage, ...). 

 

4. Eigendom 

Deelname aan de wedstrijd geeft de Jeugddienst van de gemeente Ukkel de toestemming om de 

ingediende werken te gebruiken (Wolvendaelmagazine, affiches, flyers, publicaties "Jeugd", ...). 

 

 

 

 



5. Indienen van de tekeningen in een bus 

Homborch: Gelaarsde Katplein 

Bascule: dicht bij "Galeria INNO" 
Sint-Pietersvoorplein: naast de kerk 
Sint-Jobsplein: naast "Chez Clémentine" 
Diesdelle: naast traiteur "Villa Lorraine" 

6. Fort-Jaco: naast "La Grande Épicerie" 
Vanderkindere: kruispunt Brugmannlaan 

Kalevoet: NMBS-station (kant Alsembergsesteenweg)  

Merlo: voor vzw Le Pas (Neerstallesteenweg 489) 

 

 

 

 

 

 

 


