
TEKENWEDSTRIJD “DRAW  IT”
REGLEMENT 2021

Laat ons jouw artistiek talent zien!
1. De organisatie van deze wedstrijd berust bij de dienst Studentenvoorzieningen van

Universiteit Hasselt. De wedstrijd is toegankelijk voor alle studenten die tijdens
academiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven aan Universiteit Hasselt.

2. Meedoen aan de wedstrijd kan door het tijdig en per post of persoonlijk indienen van een
tekening/schilderij. Je krijgt jouw werk na afloop van de wedstrijd terug. Indien de aard
van het kunstwerk het toelaat om digitaal verstuurd te worden, is dit ook mogelijk. Iedere
deelname dient aan volgende voorwaarden te voldoen wil de student in aanmerking komen
voor een prijs:

a. De tekening/ het kunstwerk dient zelf gemaakt te zijn en werd nooit eerder, onder
welke vorm dan ook, gepubliceerd of bekroond. Schending van deze regel kan tot
diskwalificatie leiden.

b. Indien je het per post wil versturen, kan dit naar volgend adres: Martelarenlaan 42
3500 Hasselt t.a.v Studentenvoorzieningen. Digitaal inzenden kan via
cultuur@uhasselt.be. Persoonlijk afgeven kan zowel aan de studentenbalie in
Hasselt als in Diepenbeek.

c. Als bewijs dat het kunstwerk door de deelnemer zelf is gemaakt, dient het
kunstwerk persoonlijk ondertekend te worden.

d. Een inzending dient te gebeuren in de periode van 6 april tot en met 30 april 2021
(23.59 u).

e. Per deelnemer kan er slechts één kunstwerk worden ingezonden.
f. De organisatie behoudt zich het recht deelnames te weren op basis van hun inhoud

(indien er elementen in voorkomen i.v.m. discriminatie, onzedelijkheid,...).
g. Het kunstwerk mag ontworpen worden met volgende materialen: waterverf,

olieverf, grafiet, houtskool, pastel, kleurpotloden, pen en inkt, gemengde
materialen, balpen, Digital Art en Craft Works.

3. Er is één hoofdprijs te winnen, nl. een bon bij Standaard Boekhandel t.w.v. 75 euro.
De tweede en derde winnaar ontvangen een bon t.w.v. 25 euro. De winnaars worden 7 mei
bekend gemaakt.

4. De winnaars worden als volgt bepaald:
De organisator richt een jury in die uit een aantal grafische vormgevers van UHasselt
bestaat. Deze jury bepaalt de 3 winnaars. Er zal bij de jurering rekening gehouden worden
met kwaliteit, compositie, originaliteit,...

5. De 10 beste kunstwerken worden bovendien tentoongesteld tijdens een thematische
wandeling ‘Draw it’.

6. Beslissingen van organisatie en jury aangaande wedstrijd en reglement zijn definitief. Er
zijn geen beroepsmogelijkheden.

7. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
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DRAW competition

“DRAW IT”

Regulations 2021
Show us your artistic talent!

1. The organization of this competition rests with the Student Services Department of
Hasselt University. The competition is open to all students enrolled at Hasselt University
during the academic year 2020-2021.

2. You can participate in the competition by submitting a drawing or painting on time by
post or personally. After the contest you will receive your work back.
In case it’s technically possible to send your artwork by mail, this is also an option.
Every participation must meet the following conditions for the student to be eligible for a
prize:

1. The painting/drawing must be self-made and has never been published or awarded
in any form whatsoever. Violation of this rule can lead to disqualification.

2. You can send your artwork by post to this address: Martelarenlaan 42, 3500
Hasselt to the attention of Studentenvoorzieningen. By mail: cultuur@uhasselt.be.
In case you will hand off your work personally, you can go to the student desk at
Campus Hasselt or Campus Diepenbeek.

3. As proof that the artwork was made by the participant himself, the artwork must
be personally signed by the student.

4. Entries must be submitted in the period from 6 April to 30 April 2021 (11:59 pm).
5. Only one drawing/painting can be submitted per participant.
6. The organization reserves the right to refuse participation on the basis of their

content (if elements occur in connection with discrimination, immorality, ...).
7. The artwork can be designed with the following materials: watercolour, oil paint,

graphite, charcoal, pastel, crayons, pen and ink, mixed materials, biro, Digital Art
and Craft Works.

3. There is one main prize to be won, a voucher of Standaard Boekhandel worth 75 euros.
The second and third winners will also receive a voucher of Standaard Boekhandel worth 25
euros. The winners will be announced on May 7.

4. The winners are determined as follows: The organizer sets up a jury consisting of the
graphical designers of UHasselt. This jury determines the 3 winners. The judging will take
into account quality, composition, originality, ...

5. The 10 best artworks are also exhibited during a thematic walk "Draw  it".
6. Decisions of the organization and jury regarding competition and regulations are final.

There are no appeal options.
7. By participating in this competition, the participant agrees to these regulations.
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