
Ontwerp ons Logo in het kort:  
• Het winnende logo zal op onze gedrukte en digitale publicaties verschijnen. Dit zijn 

onder andere onze website, social media platforms, teamkleding en banners voor onze 

evenementen, etc.  

• Het ontwerp mag zo kleurrijk, moeilijk, makkelijk of gedetailleerd zijn zoals je zelf wilt. 

Alle ontwerpen zijn welkom! 

• Het logo moet goed zichtbaar zijn in zowel zwart wit als kleur 

• Vermijd het maken van logo´s die lang, smal of klein zijn aangezien deze moeilijk voor 

ons zijn om te gebruiken. Logo´s rondom vierkanten, cirkels of rechthoeken werken het 

beste! 
 

Voorwaarden:  
1. Je moet tussen de 12 en 25 jaar oud zijn  

2. Je mag maximaal twee logo´s opsturen 

3. Alle ontwerpen moeten per e-mail verzonden worden naar 

volunteering@streetgames.org in pdf-formaat (probeer de grote van het bestand onder 

10mb te houden). 

4. Vermeld je voor en achternaam, contact gegevens (e-mailadres of telefoonnummer), 

geboortedatum (dd-mm-jjjj) en thuisadres wanneer je je opgeeft. We gebruiken deze 

informatie alleen om contact op te nemen met de winnaars of kandidaten op de shortlist  

5. De competitie sluit op 2 februari 2020 om middernacht. Wij behouden echter het recht 

om deze datum te verlengen. Jullie zullen op de hoogte worden gehouden door een 

statusupdate op onze social media wanneer dit het geval is. Inschrijvingen na de 

deadline worden helaas niet beoordeeld.  

6. Onze juryleden mogen ontwerpen uitsluiten als ze denken dat deze teveel is nagemaakt 

(zoals het aanpassen van het logo van een bestaand bedrijf). 

7. Jullie ontwerpen worden niet teruggestuurd, vergeet dus niet een eigen exemplaar te 

bewaren! Alleen de ontwerpen die worden geselecteerd krijgen een reactie van ons.   

8. Jullie inzendingen worden beoordeeld op de volgende dingen: ontwerp, kleur, relevantie, 

originaliteit, creativiteit, geschiktheid en samenstelling.  

9. De logo´s zullen worden beoordeeld door een panel, deze maken eerst een kleine lijst 

om daarna één winnaar uit te roepen.  

10. De winnaar wordt uiterlijk 31 maart 2020  op de hoogte gesteld van zijn/haar winst.  

11. Als de winnaar niet bereikt kan worden, zelfs naar een redelijk aantal pogingen, mogen 

wij de nummer bereiken en vertellen dat hij/zij gewonnen heeft.  

12. De winnaar krijgt als prijs: een ingelijste foto van het ontworpen logo; de kans om het 

kunstwerk te zien in zowel gedrukte als digitale vorm op alle documenten van dit 

Europese project; en de prijs ter waarde van €100 (of de waarde hiervan in de lokale 

munteenheid).  

13. De prijs is zoals vermeld. Er wordt geen contant geld gegeven aan de winnaar.  

14. Al jullie inzendingen moeten het originele werk zijn en mogen geen inbreuk maken op de 

auteursrechten of intellectuele eigendommen van een andere partij. Jullie zijn dus de 

enige eigenaar zijn van het auteursrecht van alle ingediende ontwerpen en niet te veel 

kopiëren. 

15. Al jullie ontwerpen zijn alleen voor deze wedstrijd gemaakt, als dit niet het geval is dan 

worden jullie ontwerpen niet beoordeeld. 

16. Wij mogen jullie ontwerp heel iets aanpassen voordat we publiceren.  

17. Wanneer je deelneemt aan deze wedstrijd dan mogen wij je logo publiceren en ten 

toonstellen op onze media. Hiervoor krijgen jullie verder niet betaald.   
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18. Wanneer je je ontwerp hebt ingediend dan gaan wij ervanuit dat jullie akkoord zijn met 

de hierboven genoemde regels. Wij mogen dan ook op elk moment beslissen om een 

ontwerp niet te beoordelen wanneer wij denken dat de regels zijn overtreden.   

19. Wij mogen de wedstrijd op elk moment annuleren, de data wijzigen of regels wijzigen 

wanneer wij denken dat dit nodig is. Of wanneer er iets gebeurd en wij echt denken dat 

dit noodzakelijk is.  

 

 

 


