
Artikel 1: Instelling
De dienst Cultuur organiseert tweejaarlijks een schrijfwed-
strijd voorbehouden voor schrijvers van Nederlandstalige 
fantasyverhalen: Fantasy Strijd Brugge.

Artikel 2: Organisatie
Een afgevaardigde van de dienst Cultuur verzorgt het secre-
tariaat in het Administratief Centrum ‘t Brugse Vrije, Burg 11 
te 8000 Brugge, tel.: 050/44.82.70, fax: 050/44.82.80, e-mail:  
fantasystrijd@brugge.be.

Artikel 3: Aard van het werk
Elk Nederlandstalig verhaal dat behoort tot het fantasygenre 
en dat maximaal 1.500 woorden telt komt in aanmerking.

Artikel 4: Deelnamevoorwaarden
a) Iedereen – met uitzondering van medewerkers van de or-

ganisatie – kan deelnemen aan deze wedstrijd.
b) Iedere deelnemer mag slechts één verhaal toesturen, co-

auteurschap is toegestaan.  Een verhaal dat door meer-
dere auteurs is geschreven telt als het toegestane verhaal 
voor elk van de betrokken auteurs.

c) Deelnemende verhalen mogen niet eerder zijn gepubli-
ceerd, noch op papier, noch op internet of enig ander me-
dium.

d) De organisator is niet verantwoordelijk voor niet-ontvan-
gen verhalen. 

e) Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
f) De deelnemer dient de auteursrechten van het ingele-

verde werk te bezitten en dient de organisatie te vrijwaren 
van elke eventuele aanspraak door derden.

g) Door het insturen van zijn/haar werk verklaart de auteur 
zich akkoord met de wedstrijdbepalingen.

h) Adreswijzigingen van de auteurs in de periode na het in-
dienen van het verhaal en vóór de prijsuitreiking moeten 
worden gemeld via fantasystrijd@brugge.be.

i) De verhalen moeten worden toegestuurd vóór maandag 
23 juni 2014.

> DEELNAME UITSLUITEND VIA E-MAIL:

 fantasystrijd@brugge.be 

De inzending moet bestaan uit:
•	 E-mailbericht of PDF-deelnameformulier met de gege-

vens van de deelnemer: naam, pseudoniem (verplicht!), 
titel verhaal, adres, telefoonnummer (of mobiel), e-mail-
adres OF standaard deelnameformulier (PDF). 

•	 Verhaal in Word-formaat (bijlage 1).
•	 Artistiek CV (indien bestaand) in Word-formaat (bijlage 2).
•	 Korte toelichting over de totstandkoming van het verhaal, 

in Word-formaat (bijlage 3).
De bijlagen moeten op elke pagina voorzien zijn van het op-
gegeven pseudoniem.

Artikel 5: Publicatie
Uit de ingezonden verhalen wordt een selectie gemaakt van 
20 à 30 verhalen die in boekvorm worden gepubliceerd door 
uitgeverij Books of Fantasy.  Elke auteur van wie een werk 
wordt gepubliceerd, ontvangt 5 gratis exemplaren. De deel-
nemers verlenen aan de Stad Brugge en de uitgeverij Books 
of Fantasy een éénmalig reproductierecht van de verhalen 
die gepubliceerd worden.  Noch de Stad Brugge, noch de uit-
geverij Books of Fantasy, moet hiervoor een vergoeding be-
talen aan de auteurs.  De Stad Brugge mag deze verhalen in-
tegraal of gedeeltelijk gebruiken als promotie voor “Fantasy 
Strijd Brugge” en de Stad Brugge zelf.  De uitgeverij Books 
of Fantasy behoudt het recht om de teksten (verhalen en bio-
grafieën) na de jurering te redigeren met oog op de publi-
catie.  Hiervoor kan vóór de prijsuitreiking contact genomen 
worden met de auteurs. Indien de jury van mening is dat de 
kwaliteit van de ingezonden werken niet voldoende is, kan 
beslist worden om geen werken te publiceren.

Artikel 6: Prijzen
Er worden 3 prijzen uitgereikt. 750 euro (eerste prijs), 500 
euro (tweede prijs) en 250 euro (derde prijs). De prijsuitrei-
king vindt plaats in Brugge op zondag 28 september 2014 
tijdens de Bryggias-fantasybeurs in de Beurshal. Indien de 
jury van mening is dat de kwaliteit van de ingezonden werken 
niet voldoende is, kan er beslist worden om geen of niet alle 
prijzen toe te kennen.

Artikel 7: Betwistingen
Alle betwistingen in verband met deze organisatie, waarvoor 
dit reglement geen uitsluitsel biedt, worden beslecht door 
het organisatiecomité. Tegen de beslissingen van dit comité 
is geen verhaal mogelijk.
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