Reglement :

SUPERPIETEN COMPETITIE 2014

Artikel 1 : Definities
a. Deelnemers : Kinderen welke in de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs
zitten. Deelnemers kunnen individueel meedoen aan de competitie of gezamenlijk
met hun klasgenoten als groep een inzending indienen
b. Organisator : Initiatiefnemers achter www.Superpieten.com
c. Beoordelingscommissie : samengesteld uit 3 vertegenwoordigende personen van de
organisator
d. Superpieten : Zie verhaal de Superpieten op www.Superpieten.com
Artikel 2 : Deelname
a. Deelnemers kunnen in alle vormen (bijv. tekening, beeld, pop, digitaal artwork)
meedoen aan de Superpietencompetitie door het sturen van hun Superpiet in een
PDF bestand (andere bestandsvormen worden niet geaccepteerd) naar
competitie@superpieten.com of door het zenden van hun creatie naar het adres :
Familie Superpieten
Postbus 1
2260 AA Leidschendam
b. Deelnemers worden alleen toegelaten aan de competitie wanneer bij hun indiening
de naam van de School wordt aangegeven, de groep waarin de deelnemers zit of de
groep die de inzending doet, een naam van de deelnemer en informatie om contact
op te kunnen nemen met de deelnemer. Indien deze informatie niet is gegeven wordt
de inzending uitgesloten van deelname.
c. Deelname is uiterlijk mogelijk tot en met 5 december 2014.
d. Door deel te nemen aan de competitie, aanvaardt iedere deelnemer volledig dit
reglement en de beslissingen van de organisatie.
Artikel 3 : Opdracht
a. Deelnemers aan de competitie worden gevraagd een nieuwe nog niet bestaande
Superpiet te maken. Dit op basis van de combinatie van vorm, kleuren, persoonlijke
eigenschap en een naam. Het totaalbeeld van deze combinatie is de basis voor de
uiteindelijke beoordeling, en alleen nieuwe Superpieten worden toegelaten tot de
competitie.
b. De 16 al bestaande Superpieten zijn :
1) Superpiet
9) Fitnesspiet
2) Toverpiet
10) Modelpiet
3) Feestpiet
11) Creapiet
4) Lachpiet
12) Droompiet
5) Sportpiet
13) Liefpiet
6) Danspiet
14) Punkpiet
7) Rockpiet
15) Robopiet
8) Kluspiet
16) Weetjepiet

Artikel 4 : Vaststelling van de prijswinnaars
a. De beoordelingscommissie zal al de ingediende Superpieten binnen 2 maanden na
indiening beoordelen op basis van de bij artikel 3 geformuleerde opdracht.
b. Uiterlijk 1 maand na de beoordeling zullen de prijswinnaars worden vastgesteld en op
de hoogte worden gesteld van de door de deelnemers gewonnen prijs.
c. De vaststelling is bindend en onherroepelijk. Hierover kan niet met de organisator
worden gecommuniceerd.
Artikel 5 : Prijspakket
a. De winnaar ontvangt een door de illustrator van de Superpieten gemaakte
artworkversie van de winnende Superpiet. Daarnaast zal de Superpiet opgenomen
worden in de Superpietenfamilie en waar gewenst gebruikt worden in de
Superpietenuitingen en producten. Moment en vorm van de uitreiking van de 1e prijs
zal in overleg plaatsvinden.
b. De nummers 2 tot en met 10 in de competitie ontvangen een leuk Lente/Paas
klassenpakket ter waarde van € 25,--. Deze zullen worden samengesteld op basis
van de leeftijd van de winnaars.
c. Indien achteraf blijkt dat de prijzen zijn gewonnen op basis van verkeerd verstrekte
informatie leidt dit alsnog tot diskwalificatie, en kan de organisator de toegekende
prijzen terug innemen.
d. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 6 : Rechten
a. Al de inzendingen worden eigendom van de organisator en zullen niet aan de
deelnemers worden geretourneerd.
b. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op rechten in relatie tot de door hen
ingediende creatie en staan de organisator toe de creatie of een afgeleide vorm
daarvan om niet vrijelijk te gebruiken.
Artikel 7 : Uitsluiting en diskwalificatie
De organisatie houdt zich het recht voor zonder opgave van redenen een deelnemer uit te
sluiten van verdere deelname. .
Artikel 8 : Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.

