WEDSTRIJDREGLEMENT
Clavis Uitgeverij
Verhalenwedstrijd Share your stories
Het doel van de verhalenwedstrijd Share your stories is het vinden van krachtige en authentieke
verhalen van jongeren over het leven van jongeren; het selecteren van één of meer van deze
verhalen om ze via een samenwerking tussen een jongere en een professionele auteur te laten
uitwerken tot een professioneel geschreven verhaal; het uitgeven van één of meerdere verhalen in
boekvorm.
De wedstrijd staat volledig in het kader van de jongeren en hun verhaal. Het verhaal mag worden
ingestuurd in de vorm van een (kort)verhaal, een gedicht, een filmpje, een lied, een rap,…
Een jury beoordeelt alle inzendingen en maakt een selectie. De jongeren van de geselecteerde
verhalen worden aan een Clavis-auteur gekoppeld, om het verhaal in boekvorm te gieten. De
samenwerking tussen de jongere en de auteur gebeurt minstens op drie, vooraf vastgelegde
momenten. Als de jongere en de auteur beiden tevreden zijn, wordt het verhaal in boekvorm
uitgegeven door Clavis Uitgeverij.
1. Algemeen
Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Share your stories’, hierna de ‘wedstrijd’ genoemd.
De wedstrijd wordt georganiseerd door Clavis Uitgeverij, met maatschappelijk adres te
Herkenrodeabdij 4B, 3511 Kuringen, hierna de ‘organisator’ genoemd.
Dit reglement heeft betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het
wedstrijdverloop. Een deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen en
voorwaarden van het wedstrijdreglement door de deelnemer.
2. Duur
De wedstrijd start op 01 maart 2021 en eindigt op 28 mei 2021.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen, indien nodig.
3. Voorwaarden van deelname
De wedstrijd is voorbehouden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zij kunnen enkel geldig deelnemen
aan de wedstrijd indien zij toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of
voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelname aan deze wedstijd impliceert deze
toestemming. De organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming
op te vragen.
Uitgesloten van deelname zijn: bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van juryleden.
4. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden:
-

Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
E-mailadres
Geboortedatum van de deelnemer

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie
van de wedstrijd en worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (GDPR).
Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van
de persoonsgegevens voor andere doeleinden, is de organisator gemachtigd om dit te doen.
Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om

deze te corrigeren of te verwijderen.
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting aan deelname van
de betrokkene.
5. Wedstrijdverloop
Deelnemen kan via de website www.clavisyoungadult.com. Je stuurt je inzending naar
yourstories@clavisbooks.com
De wedstrijd verloopt als volgt:
Je dient je verhaal in, in de vorm die jij verkiest (een verhaal*, gedicht, lied, filmpje, rap,…), onder de
voorwaarde dat dit een zelfgemaakte creatie is en dus niet gekopieerd.
Als jouw verhaal gekozen wordt, krijg je een uitnodiging naar de uitgeverij. Hier wordt je gelinkt aan
een van onze Clavis-auteurs. Hij/zij zal samen met jou je verhaal in een boekvorm gieten. Jullie zullen
minstens drie keer samenkomen, waarbij de meetings georganiseerd en gefaciliteerd worden door
de organisator. Als jullie er beiden mee akkoord gaan (zowel deelnemer als auteur), wordt het
verhaal uitgegeven door Clavis Uitgeverij.
Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs, dient de deelnemer het wedstrijdverloop
correct te volgen.
* = Verhaal: minimum 15.000 woorden, maximum 40.000 woorden
6. Aanduiding van de winnaar.
Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en selecteert de winnaars. Zij worden na het
afsluiten van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld.
De winnaar engageert zich om het traject te starten, waarbij hij/zij (minstens) drie keer samenkomt
met de auteur, om het boek te bepreken.
De jury beoordeelt:
-

Het verhaal op zich (inhoud)
Hoe het verhaal in beeld wordt gebracht (vorm)
De kwaliteiten van het verhaal, met bijzondere aandacht voor de authenticiteit

De jury kan echter tot het besluit komen dat geen enkele inzending voldoende kwaliteit heeft om
voor uitgave in aanmerking te komen.
7. Prijs
De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden, is het uitgeven van jouw verhaal
door Clavis Uitgeverij. Daartoe wordt na afloop van de begeleiding van de auteur een uitgavecontract
gesloten tussen de jongere en Clavis Uitgeverij enerzijds, en de begeleidende auteur en de jongere
anderzijds. De royalties van dit boek worden voor de helft verdeeld onder de winnaar en de
begeleidende auteur. Beiden zullen als auteur vermeld worden van het uit te geven boek.
8. Fraude en misbruik
Clavis uitgeverij houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.
Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook hun winstkansen manipuleren of
bedrieglijk verhogen, kunnen worden uitgesloten van deelname.
9. Intellectuele eigendomsrechten
Bij een inzending (beeld, geluid,…) garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal
vormen op enige rechten (inclusief rechten van derden). De deelnemer garandeert dus de
toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen

zouden zijn of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de organisator voor
aanspraken van derden in dit verband.
10. Contact
Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht via het volgende emailadres: yourstories@clavisbooks.com
Dit wedstrijdreglement dateert van 20/01/2021

