Reglement Reportagewedstrijd De Clichékillers

ART. 1 ORGANISATIE
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Team Gelijke
Kansen (Agentschap Binnenlands Bestuur).
Het team Gelijke Kansen kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan dit
reglement. Wijzigingen zijn raadpleegbaar via www.declichékillers.be.
ART. 2 DOEL VAN DE WEDSTRIJD
Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid brengt met De Clichékillers het belang van een
genuanceerde beeldvorming, van een beeldvorming bevrijd van clichés onder de
aandacht. Vooroordelen worden vaak onbewust in standgehouden onder meer via
berichtgeving, in artikels, radio- of videoreportages.
Via deze wedstrijd worden tweede- en derdejaarsstudenten Journalistiek
aangemoedigd een sterke reportage uit te werken die getuigt van genuanceerde
beeldvorming en gelinkt is aan één (of meer) van de vijf wedstrijdthema’s: armoede,
gender, handicap, herkomst, seksuele identiteit.
We hopen hen met deze prijs extra te stimuleren en de inspanningen die vanuit de
opleidingen nu al geleverd worden, nog te versterken.
Om een medialandschap zonder clichés te verkrijgen hebben we immers nood aan
professionals die bewust en oprecht verslagen, ook rond maatschappelijk moeilijke
thema’s.
ART. 3 TYPE WEDSTRIJD / TOELATINGSVOORWAARDEN INZENDINGEN
De Clichékillers is de reportage-uitdaging voor tweede- en derdejaarsstudenten
Journalistiek. We richten ons bijvoorbeeld tot studenten van deze
hogeschoolopleidingen:
-

Hogeschool West-Vlaanderen HoWest

-

Artevelde Hogeschool

-

Hogeschool PXL

-

Thomas More

-

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

-

Erasmus Hogeschool Brussel

Het aantal deelnemende teams en individuele deelnemers per hogeschool is
onbeperkt. Ook het totaal aantal deelnemers is onbeperkt. Indien deelnames
opvallend grote gelijkenissen vertonen, geldt de datum als referentie. De eerste
ingestuurde reportage is geldig, de gelijkende reportage vervolgens is niet langer
geldig. De keuze van de winnende inzending zal gebeuren door een vakjury.
Ten laatste eind april 2017 wordt/worden de winnaar(s) verwittigd.
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ART. 4 AFBAKENING INZENDINGEN
De deelnemende reportage dient minimaal aan volgende voorwaarden te voldoen:
1. Als centraal onderwerp armoede en/of gender en/of handicap en/of herkomst
en/of seksuele identiteit hebben
2. Een artikel, een radio- en/of videoreportage zijn
3. Gemaakt werden door minstens 1 en maximum 3 hogeschoolstudenten
Journalistiek
4. Goedgekeurd zijn als ‘voldoet voor publicatie’ door de begeleidende docent van
de hogeschool waar de student(en) is/zijn ingeschreven
ART. 5 TERMIJN INZENDINGEN
De inschrijvingen gebeuren van 19 september 2016 tot en met 28 februari 2017,
online via de website www.declichékillers.be Ten laatste eind april 2017
wordt/worden de winnaar(s) verwittigd.

ART. 6 JURY
Na het afsluiten van de wedstrijd zit een vakjury samen om de winnende reportage te
bepalen. De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht de samenstelling van de
vakjury indien nodig nog te wijzigen gedurende het wedstrijdverloop.
De beslissing van de vakjury over de winnaar van De Clichékillers is bindend.
ART. 7 EVALUATIECRITERIA EN RICHTLIJNEN
De deelnemende reportages zullen geëvalueerd worden op de hieronder vermelde
principes:
1. Clichés worden in de gehele reportage vermeden of op een uiterst kritische
manier belicht
De reportage heeft als centrale onderwerp een of meer van de thema’s armoede,
gender, handicap, herkomst en seksuele identiteit en bericht hierover met oog voor
een genuanceerde beeldvorming, zonder te vervallen in clichés.
2. Aan de correcte technische vereisten voldoen
De reportage dient aan de volgende mediumspecifieke vereisten te voldoen:
Richtlijnen printreportage:
•

.pdf, .doc, .docx

Richtlijnen radioreportage:
•

.mp3
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Richtlijnen videoreportage:

•

.MOV,.MP4, .AVI, .WMV, .FLV, 3GPP, WebM

ART. 8 PRIJZEN
De student(en) achter de winnende reportage winnen een reis naar Londen.
Inclusief vervoer van en naar Londen vanuit een Belgisch treinstation.
De wedstrijdorganisatie behoudt het recht, indien nodig, wijzigingen aan deze prijs
door te voeren.
De winnaars mogen steeds de titel van winnaar van deze wedstrijd vrij gebruiken.
ART. 10 WEDSTRIJDDOCUMENTEN
Dit wedstrijdreglement en de wedstrijdvoorwaarden (onder de vorm van een
wedstrijdfiche) zijn raadpleegbaar en te downloaden op de website
www.declichékillers.be.

ART. 11 Privacy
Het team Gelijke Kansen behandelt en verwerkt persoonsgegevens volgens de
bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die worden bezorgd door de deelnemers aan de
opdrachtgever door deelname aan de wedstrijd worden ingezameld en verwerkt met
het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd.
De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld. De
persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden (direct marketing)
worden gebruikt.
De deelnemers beschikken te allen tijde over het recht op toegang, verificatie en
verbetering van de persoonsgegevens.
ART. 12 Auteursrecht
De deelnemers blijven houder van de auteursrechten op het gecreëerde ontwerp.
Het mag door de Vlaamse overheid evenwel vrij gebruikt worden voor communicatie
en promotie in verband met de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen
vergoeding eisen of hieraan voorwaarden verbinden.
Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf, dient de Vlaamse
overheid (of andere bij de wedstrijd betrokkenen) toestemming te vragen aan de
deelnemer. Het staat de deelnemer vrij of voor dit andere gebruik een vergoeding te
vragen dan wel daaraan voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.
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ART. 13 CONTACT / VERDERE INFORMATIE
Alle contacten in het kader van deze wedstrijd verlopen via het team Gelijke Kansen:
Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en
Integratie
t.a.v. Sabine Van de gaer
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Tel: 02 553 59 86
Email: sabine.vandegaer@kb.vlaanderen.be
Website: http://www.gelijkekansen.be
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