
Spelregels:
• Iedereen mag meedoen, van 0 tot 101 jaar!
• Je woont in de gemeente Breda.
• Ben je jonger dan 12 jaar: vraag toestemming aan je ouders om mee te doen.
• Je mag ook iets laten zien dat je al eerder gemaakt of gedaan hebt.
• Deelname is gratis.
• Insturen kan t/m 30 augustus.
• Nieuwe Veste behoud zich het recht voor om krenkende inzendingen niet te plaatsen.
• Reclame maken voor jezelf wordt niet op prijs gesteld en wordt verwijderd.
• Om je video op Instagram te plaatsen mag deze niet langer dan 60 seconden zijn.
• Voorzie je foto of videobestand duidelijk van je naam in de titel van het bestand.
• Denk eraan dat eventuele muziek die onder een video is gemonteerd rechten vrij moet zijn.
• Fijn als je de oproep/�yer in je eigen netwerk verder verspreidt!

Let op: Door je in te schrijven ga je automatisch akkoord met bovenstaande spelregels.

Vragenlijst
• Naam:
• Leeftijd (niet verplicht):
•  Wijk (wordt niet gepubliceerd)
• Korte toelichting in 3 tot max 5 regels op jouw creatie.

• Foto’s: 1 tot 3 duidelijke foto’s van je creatie.
We vinden het extra leuk om deelnemers in de eigen omgeving te presenteren.
Stuur 1 foto waarop jezelf met je creatie/act in beeld bent, liefst in een huiselijke setting,
in je werk- of studeerkamer, je tuin of balkon.

• Licht in enkele regels jouw creatieve hoogtepunt toe. ( bv een expositie, een optreden, etc.)

• Ik heb wel/niet interesse in deelname aan een kunstroute* door de stad?
• Ik wil wel/niet benaderd worden voor een artikel in de krant of onze eigen kanalen?
• Ik geef wel/niet toestemming om mijn beeldmateriaal te gebruiken voor promotie
doeleinden.

*een route langs deelnemers in de stad gaat alleen door als er meer dan 200 inzendingen 
zijn. We organiseren deze dag in het laatste weekend van augustus.


