 VERSTRIPT VERLEDEN
De grote conflicten van de 20ste eeuw in stripvorm
Stripwedstrijd 2017-2018
« VREDE STICHTEN - VREDE BEWAREN »
Inschrijvingsformulier voor groepen
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
In de groepscategorie mogen twee soorten kandidaten deelnemen:
• een volledige klas begeleid door de leerkracht;
• een begeleide groep: elke groep moet bestaan uit minstens vier deelnemers.
Het is aan de leerkracht/begeleider om de werken naar het WHI/Koninklijk Legermuseum te sturen.
De gevraagde inlichtingen zijn nodig voor het goede beheer van de werken en de teruggave ervan aan
hun auteur(s). Gelieve voor de duidelijkheid het inschrijvingsformulier in HOOFDLETTERS in te vullen.
Vink de juiste vakjes aan:
Aard van de instelling

❑ School
❑ Andere structuur, maar geen school
Verduidelijken:
Naam en adres van de schoolinstelling OF van de sociale en culturele structuur
Naam
Volledig postadres
Telefoon :
Naam van de verantwoordelijke
Hoedanigheid van de verantwoordelijke

❑ Leraar

Indien ja, het onderwezen vak:

❑ Beeldende kunst / Toegepaste kunst 				
❑ Geschiedenis - Aardrijkskunde 					

❑ Nederlands
❑ Andere :

❑ Begeleider :

Gegevens van de groepsverantwoordelijke:
Telefoon of gsm van de leraar / begeleider:
Inschrijving groep Verstript Verleden 2017-2018

1

E-mail van de leraar / begeleider:
Inlichtingen over de verzonden werken (hetzij één tot drie platen in A3-formaat, hetzij twee tot vijf platen
in A4-formaat).
Titel van het werk

Aantal deel- Voornamen van de
nemers
deelnemers

Klas (indien een
school)

Leeftijd

Aantal
platen

BELANGRIJK:
• de titel van het werk en de paginanummering moeten recto/verso onderaan elke plaat vermeld worden.
• De originele werken moeten, samen met de volgende bewijsstukken:
• het volledig ingevulde inschrijvingsformulier,
• een kopie van de identiteitskaart van de groepsverantwoordelijke,
ten laatste op 30 mei 2018 - de poststempel geldt als bewijs – verzonden worden naar: WHI/Koninklijk
Legermuseum, Educatieve Dienst, Jubelpark 3, 1000 Brussel.
Ik verklaar ook kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement en aanvaard alle voorwaarden.
Gedaan te 				

Op 				

Handtekening van de groepsverantwoordelijke:
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