Reglement
Wedstrijd carnavalsversiering
Artikel 1: Context
De carnavalsversiering, die elk jaar in de carnavalsperiode aan het balkon van het oud stadhuis
(Oudstrijdersplein) wordt aangebracht, is aan vervanging toe. Door middel van een wedstrijd zoekt
het carnavalscomité een ontwerp voor nieuwe carnavalsversiering. Het winnende ontwerp wordt
ook gebruikt om de houten bescherming, die in de carnavalsperiode rond de kunstwerken in de
binnenstad wordt geplaatst, mooier aan te kleden.
Artikel 2: Periodiciteit van de wedstrijd
De wedstrijd wordt om de zes jaar georganiseerd, telkens in het eerste jaar van een nieuwe
legislatuur. Elk winnend ontwerp wordt tijdens de duur van de legislatuur gebruikt, dus voor zes
opeenvolgende carnavalsfeesten. De eerste wedstrijd wordt georganiseerd in 2021; het winnende
ontwerp wordt gebruikt tot het einde van de huidige legislatuur (carnaval 2022, 2023, 2024 en
2025).
Artikel 3: De ‘locaties’ die het voorwerp van de wedstrijd zijn
Het winnende ontwerp wordt op twee soorten ‘locaties’ gerealiseerd.
Ten eerste wordt het winnende ontwerp gebruikt voor de realisatie van de carnavalsversiering aan
het balkon van het oud stadhuis. Het ontwerp dient volgens onderstaande regels en afmetingen
gerealiseerd te worden:
-

Het ontwerp heeft een maximumhoogte van 2,60 meter en een maximumbreedte gelijk
aan het balkon.
Het ontwerp dient in minimum vier stukken gerealiseerd te worden om het gemakkelijk aan
het balkon te kunnen bevestigen. Voor het bevestigen van de versiering mogen geen gaten
in de gevel van het oud stadhuis geboord worden. De aangebrachte versiering moet aan
het einde van de carnavalsperiode ongeschonden kunnen verwijderd worden.

Ten tweede wordt het winnende ontwerp gebruikt voor de realisatie van stickers op de houten
bescherming rond de kunstwerken in de binnenstad, verder genoemd ‘carnavalshuisjes’. Het
betreft vier ‘carnavalshuisjes’:
-

De Lange Weg (voor het oud stadhuis, Oudstrijdersplein):
o 2 panelen van 1,25 meter hoog en 2,50 meter breed
o 2 panelen van 1,25 meter hoog en 1,25 meter breed
o Een ‘dak’ bestaande uit 2 panelen van 0,9 meter op 2,50 meter

-

Despauterius (achterkant bibliotheek, kruispunt Despauteriusstraat-Koepoortstraat)
o 4 panelen van 2,5 meter hoog en 0,6 meter breed

-

De Twijnster (achterkant Graanmarkt):
o 4 panelen van 2.50 meter hoog en 1,25 meter breed

-

De Marathonlopers (Centrumlaan):
o 4 panelen van 2,5 meter hoog en 2,5 meter breed

Om de stickers te kunnen printen, moet het ontwerp aan de bovenvermelde afmetingen voldoen.
Artikel 4: Bijzonderheden betreffende de inhoud van het ontwerp
-

Het ontwerp moet de vermelding “NIENOF CARNAVAL” bevatten.

-

Indien het ontwerp gebruik maakt van bestaande foto’s of beeldmateriaal, is de ontwerper
verantwoordelijk voor de regeling en de betaling van de eventuele auteurs- en
gebruiksrechten.

Artikel 5: Wie kan deelnemen?
Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van leden van de
instanties die deel uitmaken van het carnavalscomité en leden van de gemeenteraad van Ninove.
Deelnemers moeten geen lid van een carnavalsvereniging zijn.
Elke deelnemer mag meerdere ontwerpen indienen. Er is evenwel maar één winnaar, die zowel
voor het balkon als voor de ‘carnavalshuisjes’ het ontwerp mag realiseren.
Artikel 6: Wijze van indienen van het ontwerp
Deelnemers bezorgen hun ontwerp onder gesloten enveloppe, met vermelding
“carnavalsversiering”, aan de dienst evenementen, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove. Het ontwerp
kan bezorgd worden met de post of op de dienst worden afgegeven (tegen ontvangstbewijs). Het
ontwerp wordt ten laatste op 30 juni ingediend. De postdatum geldt als bewijs van tijdige
indiening.
Het ontwerp van de carnavalsversiering mag volgens verschillende technieken gerealiseerd
worden, vb. tekening, schilderij, foto, computer, … In een latere fase zal het ontwerp voor de
carnavalshuisjes moeten aangeleverd worden in EPS, JPEG, AI of GIF.
Het ontwerp wordt anoniem ingediend; het ontwerp mag geen namen van personen of
(carnavals)verenigingen bevatten. Wel noteert de deelnemer op de achterkant van het ontwerp
een identificatiecode, die bestaat uit 2 delen:
- het eerste deel bestaat uit 3 door de deelnemer gekozen letters (bv. ABC);
- het tweede deel bestaat uit 3 door de deelnemer gekozen cijfers (bv. 123).
Het ingediende ontwerp moet vergezeld zijn van de volgende documenten:
een officieel inschrijvingsformulier, correct en volledig ingevuld;
een kostenraming waarin wordt aangetoond met welke materialen het ontwerp zal
gerealiseerd worden; ook op de kostenraming wordt de gekozen identificatiecode
aangebracht.
Indien een deelnemer meerdere ontwerpen indient, wordt voor elk ontwerp een aparte gesloten
enveloppe gebruikt. Voor elk nieuw ontwerp wordt een nieuwe identificatiecode gekozen.
Artikel 7: Jurering en proclamatie
Er wordt een jury samengesteld met twee leden van elke instantie die zetelt in het carnavalscomité
en twee leerkrachten van de Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten van Ninove. De dienst
evenementen staat in voor het secretariaat van de jury en notuleert het juryverslag.
De jury beoordeelt de ontwerpen op esthetische waarde en thematische relevatie.
Indien nodig, krijgt de ontwerper de kans om zijn ontwerp te verdedigen bij de dienst
evenementen. Vragen van de jury of van de ontwerper worden via de dienst evenementen bezorgd
aan de ontwerper of aan de jury.
De jury kiest een winnend ontwerp en motiveert haar keuze in een schriftelijk verslag. Het college
van burgemeester en schepenen neemt een definitieve beslissing op basis van dit juryverslag.
De winnaar van de wedstrijd wordt bekend gemaakt op 11 november door een vertegenwoordiger
van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Prijzengeld
Het winnende ontwerp wordt beloond met een prijs van 7.000 euro. 700 euro is bedoeld als prijs
voor de winnaar. 6.300 euro is bedoeld als budget voor het realiseren van zowel de
carnavalsversiering aan het balkon van het oud stadhuis als de stickers voor de ‘carnavalshuisjes’.
Het prijzengeld wordt uitbetaald door de Stedelijke Feestcommissie, die hiervoor bij het begin van
elke legislatuur een extra subsidie van 7.000 euro van het stadsbestuur ontvangt. Deze extra

subsidie wordt eenmalig ook uitbetaald in 2022 voor de realisatie van het winnende ontwerp in
2022.
Artikel 9: Realisatie van het winnende ontwerp
De winnaar van het winnende ontwerp is verantwoordelijk voor de realisatie van de
carnavalsversiering en de stickers.
Alle uitgaven voor het realiseren van het ontwerp dienen aangetoond te worden aan de hand van
facturen (voor een maximum van 6.300 euro), te bezorgen aan de stedelijke feestcommissie. De
verdere financiële opvolging is een verantwoordelijkheid van de stedelijke feestcommissie. De
stedelijke feestcommissie zal via een financieel verslag over de gedane uitgaven rapporteren aan
het college van burgemeester en schepenen.
Alle gerealiseerde ontwerpen (zowel de balkonversiering als de stickers) worden volledig afgewerkt
bezorgd aan de dienst evenementen ten laatste op 30 januari.
De ontwerper dient tijdens de realisatie van het gewonnen ontwerp bezoek toe te laten door leden
van het carnavalscomité.
Artikel 10: Slotbepalingen
Het winnend ontwerp wordt eigendom van het stadsbestuur.
Het is de winnaar verboden om afgeleiden van zijn winnend ontwerp voor zichzelf of voor een
vereniging te gebruiken. Enkel het stadsbestuur en de instanties van het carnavalscomité zijn
gemachtigd voor het gebruik van afgeleiden.
De ingediende ontwerpen, zowel het winnende ontwerp als de niet-weerhouden ontwerpen, mogen
tot de bekendmaking van de uitslag nergens gepubliceerd worden en niet in de (sociale) media
verschijnen. Indien dit toch gebeurt, volgt de directe uitsluiting van de wedstrijd. Na de
proclamatie van de wedstrijd kunnen de niet-weerhouden ontwerpen door de deelnemers voor
andere doeleinden worden gebruikt.

