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1. Organisatie 
 
De organisator van de wedstrijd is Linx+ vzw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel. 
 
2. Deelnemers 
 
De wedstrijd staat open voor alle tekenaars, ook professionele.  
 
3. Onderwerp 
  
Het leven in quarantaine is een hele aanpassing voor ons allemaal. Deze nieuwe realiteit 
brengt echter ook ‘kleine gelukjes’ met zich mee en die willen we graag in beeld brengen. 
 
Vertel ons met een cartoon of stripverhaaltje wat jij al meegemaakt hebt in quarantaine. 
Kleine verhaaltjes, grote avonturen, hartverwarmende momenten, … alles is welkom! 
 
4. Aantal inzendingen 
 
Het aantal inzendingen is beperkt tot 4 per auteur.  
 
5. Timing  
 
- Strips of cartoons kunnen ingestuurd worden tot 30 april (=sluitingsdatum). 
- Tussen 1 en 10 mei kunnen mensen stemmen op de hun favoriete inzending. 
 
 
6. Wijze van inzenden 
 
- Het inzenden van de werken houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. 
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- Alle strips of cartoons worden ingezonden via het wedstrijdformulier op 
https://linxplus.be/wedstrijden/stripwedstrijd/  
 
7. Technische vereisten 
 
- Alleen beelden in Jpg-formaat worden aanvaard. 
- Minimum 1 venster, maximum 8 vensters 
- zorg ervoor dat je teksten leesbaar zijn 
 
 
8. Publieksprijs 
 
De aanvaarde strips of cartoons worden op de website van Linx+ aangeboden aan het 
publiek. Hier kan het publiek stemmen voor zijn favoriete beeld.  
 
 
9. Prijzen 
 
3 winnaars ontvangen een waardebon t.w.v. 30 euro bij Mekanik Strip om strips te kopen. 
 
 
10. Rechten op de foto’s  
 
- De inzender moet beschikken over alle rechten van de strip of cartoon. Ze bevatten ook 
geen bewerkte of onbewerkte delen van beelden aangemaakt door andere auteurs. 
- Door zijn/haar inzending verklaart de auteur dat de personen die op de cartoon of strip 
voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie.  
- De deelnemers vrijwaren Linx+ van elke vorm van aanspraak of verantwoording die 
voortkomen uit de publicatie of expositie van de inzending. 
- Linx+ vzw kan de ingezonden beelden gebruiken binnen haar media voor de duur van 3 
jaar, conform de wetgeving op vlak van auteursrecht. 
 
 
11. Aanvullende info 
 
- De deelnemers gaan akkoord dat de inrichters de persoonlijke gegevens verwerken en 
gebruiken voor de communicatie betreffende de wedstrijd, conform de vigerende 
wetgeving. 
- De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en verklaren zich door deelname 
akkoord met de voorwaarden ervan.  
-  Op basis van inhoud kan Linx+ beslissen bepaalde inzendingen niet te publiceren op de 
website. 
- Alle gevallen en moeilijkheden die door dit reglement niet uitdrukkelijk worden geregeld, 
worden beslecht door de inrichters.  
 
 


