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ALGEMENE VOORWAARDEN / SPELREGELS WEDSTRIJD KUNSTWERK ADRIAAN PAUW 
 
De spelregels in dit document gelden voor de kunstwerkwedstrijd ‘Adriaan Pauw’ die 
uitgeschreven wordt door Lionsclub Heemstede-Bennebroek (in dit document ‘Organisatie’ 
genoemd).  
 
Algemeen 
• Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden 

uitgesloten van deelname. 
• Insteek van de wedstrijd is: laat je inspireren door Adriaan Pauw en maak een eigen 

kunstwerk.   
 
Deelname  
1.1. Door de digitale inzending van één tot maximaal drie afbeeldingen van het kunstwerk 

stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.  
1.2. Deelname aan de wedstrijd staat open voor inwoners in het gebied van Heemstede en 

Bennebroek.   
1.3. Het kunstwerk moet zijn gemaakt in 2019/2020. 
1.4. Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding aangeleverd. 

Deelname is mogelijk door middel van aanmelding en het uploaden van de 
afbeeldingen via www.adriaanpauwbylions.nl. 

1.5. De afbeeldingen moeten worden ingestuurd als Jpeg-bestand. De bestandsgrootte van 
de afbeelding is bij voorkeur tussen 2 en 4 MB.  

1.6. Het kunstwerk moet passen binnen het thema Adriaan Pauw.  
1.7. In maximaal 100 woorden moet u uitleggen waarom Adriaan Pauw u heeft 

geïnspireerd tot het maken van het kunstwerk. 
1.8. De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk 

te zijn. 
1.9. Het kunstwerk mag niet eerder voor een andere prijsvraag zijn ingezonden.  
 
Jurering en prijzen  
2.1  Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury.  

De jury bestaat uit: Hans Peters (interieurarchitect, beeldend kunstenaar), Karola 
Veldkamp (kunstenaar), Marianne Wever (bestuurslid Stichting Adriaan Pauw en 
winnares van ‘het beste idee van Heemstede’: het Adriaan Pauwjaar 2020).   

2.2  Uit alle ingezonden kunstwerken selecteert de jury maximaal 20 kunstwerken; deze 
worden in september 2020 geëxposeerd in het raadhuis van Heemstede.   
Uit deze selectie wordt het publiek in de gelegenheid gesteld hun voorkeur uit spreken 
voor de 1ste, 2e en 3e prijs. Dit kan zowel digitaal - via de site - als door middel van 
een invulformulier dat beschikbaar is in het gemeentehuis. 
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2.3  De volgende prijzen zijn te winnen: 1e prijs: € 500,00, 2e prijs: € 250,00, 3e prijs: € 
100,00.   

2.4  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.   
 
Periode  
3.1  De wedstrijd ‘Adriaan Pauw’ loopt tot 1 augustus 2020.  
3.2  Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de inschrijving vóór 1 augustus 2020 

ontvangen zijn op www.adriaanpauwbylions.nl. 
3.3  De selectie van de kunstwerken die worden opgenomen in de expositie, wordt voor 1 

september 2020 bekend gemaakt.  
3.4  De prijswinnaars krijgen in de loop van oktober 2020 bericht.  
3.5 De prijsuitreiking vindt plaats op een nader te bepalen datum.  
 
 
Overige bepalingen  
4.1  Met het inzenden van een kunstwerk geeft u de organisatie toestemming het 

kunstwerk rechtenvrij (kosteloos) te gebruiken in de expositie en in verschillende 
publicaties. Bij plaatsing wordt waar mogelijk de naam van de deelnemer vermeld.  

4.2  De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is van de door hem/haar 
ingezonden kunstwerk.  

4.3  Het kunstwerk moet worden voorzien van de naam van de inzender, e-mailadres en 
een korte omschrijving. Dit doet de inzender via het aanmeldformulier op 
www.adriaanpauwbylions.nl. De organisatie houdt zich het recht voor om de 
ingezonden tekst te redigeren.  

 
Privacy  
5.1  De deelnemer blijft eigenaar van het ingezonden kunstwerk.  
5.2  De organisatie is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van 

inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het 
onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in de 
organisatie in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.  

5.3  Met uw deelname en het plaatsen van een afbeelding van uw kunstwerk gaat u ermee 
akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en openbaar worden 
gepubliceerd. Op deze manier kan een winnaar bericht worden gestuurd over opname 
van het kunstwerk in de expositie. Uw gegevens worden niet aan andere partijen 
beschikbaar gesteld. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend 
met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

 
Tot slot  
6.1  Als geen van de inzendingen voldoet aan de verwachtingen van de jury, kan de 

organisatie beslissen de wedstrijd te beëindigen.  
6.2  Type- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 
 
  


