Vande Moortel Clay Paver Award 2017 – Wedstrijdreglement
Vande Moortel Clay Paver Award 2017 wordt georganiseerd door Steenbakkerij Vande Moortel, Scheldekant 5
Oudenaarde 9700 België.

1.

Wie mag deelnemen? De Clay Paver Award van Vande Moortel is voor alle soorten projecten
ontworpen en/of gecreëerd door professionals met kleiklinkers van Steenbakkerij Vande Moortel.

2.

Hoe deelnemen? Stuur uw ontwerp, een kleine motivatie en indien mogelijk enkele foto’s voor eind
2017 naar news@vandemoortel.be. Ter ondersteuning van uw kandidatuur kunt u tweeten, pinnen of
instagrammen met de #claypaverawards2017.

3.

Tot wanneer mag u projecten indienen? De inschrijvingen sluiten op 31 december 2017.

4.

Welke categorieën zijn er?
• Kleine projecten: voor private projecten kleiner dan 100m² met kleiklinkers
• Middelgrote en grote projecten: voor private projecten groter dan 100m² met kleiklinkers.
• Hedendaagse projecten: voor alle moderne en hedendaagse ontwerpen met kleiklinkers.
• Publieke en commerciële projecten: voor alle openbaren of publiek toegankelijke plaatsen met
kleiklinkers.

5.

De winnaar van elke categorie ontvangt:
• Een unieke gepersonaliseerde award
• Een citytrip voor twee personen naar Gent. Twee overnachtingen in het historisch centrum en een
diner in een gerenommeerd Gents toprestaurant. Voor mensen uit regio Gent, zal er een
alternatief zijn.
• Een professionele fotoreportage van zijn project door een topfotograaf.
Daarbovenop krijgen alle inzendingen een passende attentie ter bedanking.

6.

Mogen ontwerpers aan meerdere categorieën deelnemen? Ja, maar elk project kan slechts éénmaal
ingezonden worden.

7.

Wie zetelt in de jury? Een internationale jury met autoriteiten uit de sector zal in elke categorie een
winnaar aanduiden. Dit jaar is Herman van den Bossche voorzitter van de jury. De heer van den
Bossche is;
•
•
•

Erfgoedonderzoeker ‘Historische Tuinen en Parken’ bij de Vlaamse overheid.
Ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten
Belgische afgevaardigde voor IFLA Europe

8.

Welke timing is er voorzien voor de awards?
• Uiterste datum van inschrijvingen: voor 31 december 2017
• Bekendmaking en prijsuitreiking: tijdens zomer 2018

9.

Privacy
Het ingezonden materiaal wordt ter beschikking gesteld van Steenbakkerij Vande Moortel en kan
gebruikt worden in de bedrijfscommunicatie.

