
Wedstrijdreglement Kubusactie Academie en Vaktekenschool Temse

Art.1. Deze wedstrijd begint op zondag 22 juni 2014 en wordt op dinsdag 30 september 2014, klokslag 12.00u 
afgesloten

Art.2. Deelname staat open voor personen die ingeschreven zijn voor het schooljaar 2014-2015 in de Academie 
en Vaktekenschool van Temse.

Art.3. Per deelnemer mag slechts één kubus binnengebracht worden.

Art.4. Elke deelnemer gebruikt een originele ‘kubuskaart’ van de academie. Deze kaarten kunnen o.a. verkregen 
worden op het secretariaat van de academie te Temse, in het CC Ter Dilft te Bornem en in het CC de Kollebloem te 
Puurs.

Art.5. De uitgewerkte Kubus moet aan volgende vereisten voldoen:
-de Kubus moet gemaakt zijn gebruik makende van de originele ‘Kubuskaart’
-alle technieken zijn toegelaten voor de kunstzinnige verwerking van de Kubus
-de Kubus dient wel gemonteerd te worden als kubus

Art.6. De uitgewerkte kubus dient binnengebracht te worden op het secretariaat van de Academie en 
Vaktekenschool van Temse, Schoolstraat 17, 9140 Temse, tijdens openingsuren van de academie (zie onze website 
voor de openingsuren)

Art.7. Bij inschrijving zal de kubus van de deelnemer genummerd worden en de naam en leeftijd van de 
deelnemer genoteerd worden op een aparte fiche, met vermelding van het bijbehorende nummer.

Art.8. De Jury bestaat uit een groep leerkrachten van de Academie en Vaktekenschool van Temse.

Art.9. Over alle vestigingen van de Academie en Vaktekenschool heen worden slechts drie prijzen toegekend, 
respectievelijk voor de volgende graden: Lagere, Middelbare en Hogere(Specialisatiegraad)

Art.10. Elke prijs bestaat uit de terugbetaling aan de winnende deelnemer van zijn/haar inschrijvingsgeld voor het 
schooljaar 2014-2015 en de vaste materiaalkost die bij elke inschrijving betaald dient te worden.

Art.11. Onder vestigingen van de Academie en Vaktekenschool worden verstaan:
enerzijds de gesubsidieerde vestigingen, zijnde; 
-Hoofdschool Temse, met wijkafdelingen Elversele, Steendorp, Tielrode en Velle
-Filiaal CC Ter Dilft te Bornem, met wijkafdelingen Hingene en Mariekerke
-Filiaal CC de Kollebloem te Puurs, met wijkafdeling Ruisbroek
en anderzijds het samenwerkingsakkoord met de gemeente Sint-Amands met vestiging Romain De Saegheratelier.

Art.12. De 3 winnaars worden elk afzonderlijk per mail verwittigd door de directie van de academie. Hun namen 
worden via de website kenbaar gemaakt in het kader van de plechtige afsluiting van deze wedstrijd.

Art.13. De ingeleverde kubussen blijven eigendom van de Academie en Vaktekenschool en kunnen te allen tijde 
door de academie gebruikt worden voor publicteitsdoeleinden.

Art.14. Door in te schrijven aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. De deelnemer aanvaardt ook de 
beslissing van de jury, die voor geen enkele betwisting vatbaar is.

Art .15. Alle correspondentie rond deze wedstrijd wordt gevoerd via de directie van de Academie en 
Vaktekenschool, Philip Boël. 


