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Reglement VIRA schrijfwedstrijd 2018
Deelnemers

Artikel 1
Deelname staat open voor een ieder die op 31 december 2017 de leeftijd van 32 jaar nog niet
heeft bereikt.

Artikel 2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan
akkoord te gaan.

Artikel 3
Bloed- en aanverwanten van juryleden en hun medewerkers, alsmede van de leden van het
Dagelijks Bestuur van VIRA vzw zijn uitgesloten van deelname.

Opdracht

Artikel 4
Het schrijven van een artikel van maximaal 2000 woorden in de Nederlandse taal over het
onderwerp “Einde van de democratie?”
Inzendingen worden beoordeeld op vier criteria:
•
•
•
•

Wetenschappelijke kwaliteit
Redactionele kwaliteit
Originaliteit
Relevantie met betrekking tot het onderwerp

Het gewicht van elk van de criteria in de eindbeoordeling wordt vastgesteld door de jury.
Deelnemers zijn bereid desgevraagd de inhoud van hun bijdrage in de Nederlandse taal te
verdedigen.

Rechten

Artikel 5
De inzending van een artikel houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het
auteursrecht samenhangende bevoegdheid in, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde.
De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn inzending.
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Artikel 6
De inzender vrijwaart de VIRA vzw voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteursrechten.
De auteur kan de VIRA vzw de toestemming geven om de tekst op de VIRA website te publiceren
of aan derden ter beschikking te stellen (principe van Open Access).
Artikel 7
Ingezonden scripties en artikels worden niet geretourneerd.
Inzenders geven de organisatoren toestemming hun inzending na afloop over te dragen aan een
instelling met een wetenschappelijke doelstelling.

Jurering

Artikel 8
De jury bestaat uit drie leden en wordt benoemd door de Raad van Bestuur van VIRA op
voordracht van het Dagelijks Bestuur. De jury duidt haar voorzitter aan. Het Dagelijks Bestuur
van VIRA zal fungeren als secretariaat van de jury.

Artikel 9
Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking inzendingen die voldoen aan de in
artikel 11 genoemde uitvoeringseisen.
De jury en het secretariaat van de jury stellen een werkwijze vast die de objectiviteit van de
beoordeling waarborgt.
Een lijst van de 10 best beoordeelde inzendingen wordt door het secretariaat aan de jury
voorgelegd om daaruit de winnaars te selecteren.

Artikel 10
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de prijs niet uit te reiken.

Uitvoering

Artikel 11
•
•
•

De inzending moet uiterlijk op 1 juni 2018 in het bezit zijn van de VIRA vzw.
De inschrijving gebeurt online en dient gezonden te worden aan info@vira-org.be.
De inzending bevat:
o een digitale versie van het ingevulde inschrijvingformulier
o de inzending, in het Nederlands, omvattende maximaal 2000 woorden; er kunnen
grafieken of foto's toegevoegd worden (max. 1 pdf)
o een digitale versie van de bibliografie
o het curriculum vitae van de auteur (max. 1 A4)
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Artikel 12
Deelnemers aan de wedstrijd krijgen na 1 juni 2018 een bevestiging van de ontvangst van hun
inzending.
Vóór 1 juli 2018 volgt het bericht of hun bijdrage op de lijst met tien genomineerden met de
hoogste score is beland.
Midden juli 2018 wordt op een VIRA-bijeenkomst de uiteindelijke winnaar van de VIRA
Schrijfwedstrijd bekendgemaakt. Vervolgens zal de uitslag tezamen met het juryrapport op de
webpagina van VIRA verschijnen.
De prijs zal worden uitgereikt op een later te bepalen datum in het najaar van 2018 op een aan
het onderwerp van de wedstrijd gewijde bijeenkomst van VIRA.

Prijzen

Artikel 13
De winnaar van de VIRA Schrijfwedstrijd ontvangt 2.500 euro.
De op één en twee na hoogst genomineerden qua score worden beloond met een bedrag van
respectievelijk 500 en 250 Euro.
De winnaar krijgt de gelegenheid om zijn bijdrage te presenteren op de in Artikel 12 genoemde
bijeenkomst van VIRA.
Het Dagelijks Bestuur van VIRA zet zich in voor publicatie van de winnende inzending.

Slotbepaling

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
Over de uitslag van de wedstrijd kan niet gecorrespondeerd worden.

__________
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