
GEDICHTENWEDSTRIJD“WRITE IT”
Reglement 2023

1. De organisatie van deze wedstrijd berust bij de dienst Studentenvoorzieningen van
Universiteit Hasselt. De wedstrijd is toegankelijk voor alle studenten die tijdens
academiejaar 2022-2023 zijn ingeschreven aan Universiteit Hasselt.

2. Meedoen aan de wedstrijd kan door het tijdig en per mail indienen van een gedicht. Iedere
deelname dient aan volgende voorwaarden te voldoen wil de schrijver in aanmerking
komen voor een prijs:

a. De inzending dient zelf geschreven te zijn en werd nooit eerder, onder welke vorm dan
ook, gepubliceerd of bekroond.

b. Gedichten kunnen enkel worden ingediend via cultuur@uhasselt.be en dit als
word-document, in bijlage bij een mail verstuurd vanuit het studenten-mailaccount
van de deelnemer.

c. Een inzending dient te gebeuren in de periode van 27 februari tot en met 19 maart
2023 (23.59 u).

d. Per deelnemer kan er slechts één gedicht (maximaal één A4 formaat) worden
weerhouden.

e. Deelnemende gedichten mogen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn
geschreven. Er zal bij de jurering rekening gehouden worden met taalfouten,
taalnormen,...

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,...).

3. Er worden twee winnaars bepaald nl. winnaar categorie ‘Beste Nederlandstalig gedicht’ en
winnaar categorie ‘Beste Engelstalig gedicht’. Zij ontvangen elk een ‘Hasselt cadeaubon’
t.w.v. €75.

4. De winnaars worden als volgt bepaald:
De organisator richt een jury in. Deze jury stelt uit alle inzendingen de shortlist van 10
beste gedichten samen. Hieruit zullen de twee winnaars bepaald worden.

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

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

mailto:cultuur@uhasselt.be


Poetry competition “WRITE IT”
Regulations 2023

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 2022-2023.

2. You can participate in the competition by submitting a poem on time and by email. Every
participation must meet the following conditions if the writer is to be eligible for a prize:

1. The entry must be self-written and has never been published or awarded in any
form whatsoever.

2. Poems can only be submitted via cultuur@uhasselt.be as a word document,
attached to an email sent from the participant's student email account. Entries
must be submitted in the period from February 27 to March 19 2023 (11:59
pm).

3. Only one poem (maximum 1 A4 format) can be selected per participant.
Participating poems may be written in both Dutch and English. In the judging,
language errors, language standards, ... will be taken into account.

4. The organization reserves the right to refuse participation on the basis of their
content (if elements occur in connection with discrimination, immorality, ...).

3. Two winners will be determined, i.e. winner category "Best Dutch Poem" and winner
category "Best English Poem". They each receive a 'Hasselt gift voucher' worth € 75.

4. The winners are determined as follows: The organizer sets up a jury. This jury compiles
the short-list of 10 best poems from all submissions. Out of this list the two winners will
be determined.

5. Decisions of the organization and jury regarding competition and regulations are final.
There are no appeal options.

6. By participating in this competition, the participant agrees to these regulations.


