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Voorwaarden en spelregels Ontwerpwedstrijd Dronkenmanspad.



















Het inkleuren van het Dronkenmanspad ontwerpvel tot een ontwerp voor een figuratieve
Dronkenmans quilt. Non-figuratieve patronen mogen ook ingeleverd worden maar hebben een
lagere waardering.
De vierkante lijnen van het voorgedrukte inkleurmodel (op schaal) kunnen worden losgeknipt. Er
mag gedraaid worden met deze vierkante blokjes. Alle vierkant blokjes hebben dezelfde maat, de
ronde lijn mag niet veranderd of gedeeld worden.
Inkleuren met kleur- potlood of -stift.
De maximale maat van de uiteindelijke quilt is 90 x 90 cm. Voor het ontwerp op schaal kunt u 4
bladen aan elkaar plakken. Breedte en hoogte mogen kleiner of langwerpig zijn.
In het uiteindelijke patroon zal elk blokje 5 x 5 cm worden. (dus maximaal 18 blokjes naast elkaar)
Alle inzendingen dienen binnen te zijn vóór 1 augustus 2020 met volledig ingevulde
adresgegevens, dit kan per post of inleveren in de winkel (door de brievenbus van de winkel).
Een deelnemer kan met maximaal vijf ontwerpen meedingen naar een prijs.
Er worden vijf winnaars geselecteerd, er zijn vijf prijzen te winnen.
o 1e prijs: stofpakket voor de top van het gewonnen Dronkenmanspad ontwerp + Workshop
(datum wordt nader bepaald)
o 2e prijs: stofpakket
o 3e, 4e en 5e prijs, pakket van 5 fat quarter lapjes
Tijdens de periode van 10 t/m 29 augustus 2020 kunnen bezoekers in de Quiltkelder van de
Stoffen & Babystudio stemmen op de ingezonden quiltontwerpen, hieruit worden 20 ontwerpen
geselecteerd. Alle inzendingen zijn op deze dagen te bezichtigen.
Een jury (bestaande uit de directie en docente) beoordeelt de door u geselecteerde 20 ontwerpen.
Uiterlijk 3 september wordt via de media en een nieuwsbrief de prijswinnaars publiekelijk bekend
gemaakt, voorafgaand krijgen de prijswinnaars persoonlijk bericht. De uitreiking zal 4 september
2020 plaatsvinden.
Over de uitslag wordt geen correspondentie, noch (telefonische) communicatie gevoerd.
De te winnen prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
Alle ontwerpen worden na inzending eigendom van de Stoffen & Babystudio te Putten en Heleen
Pinkster Quilt Design, deze kunnen niet worden teruggevorderd. De organisatie kan de werken van
de deelnemers aanwenden voor promotionele doeleinden. Ook kunnen de ontwerpen, indien
gewenst met naamsvermelding van de wedstrijddeelnemer, gebruikt worden in patroonpakketten
of boeken.
Door deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd, aanvaardt men deze voorwaarden en regels als ook
de beslissingen van de jury, die definitief en in alle opzichten bindend zijn.
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