
Spelregels 

Lees de volgende spelregels en richtlijnen goed door: 

1. Deelname aan deze korte filmcompetitie is gratis 
2. Er wordt slechts 1 inzending aangewezen als winnaar, er is geen onderscheid tussen 

individuele en groepsinzendingen. 
3. Het thema voor de korte film van 2022 is: “Die skoonheid van die Nederlandse taal”. Alle 

inzendingen moeten aansluiten bij dit thema. 
4. Deelname is slechts mogelijk voor studenten die ingeschreven zijn aan een Zuid-Afrikaanse 

of Namibische universiteit. Er mogen geen professionals betrokken zijn bij de productie van 
jouw inzending. 

5. Slechts oorspronkelijke inzendingen worden geaccepteerd. Met andere woorden, jouw film 
is speciaal voor deze 8e editie van de Week van het Nederlands gemaakt. 

6. Inzendingen mogen in het Nederlands, Afrikaans of Engels zijn. Inzendingen in verzorgd 
Nederlands krijgen extra punten. Ondertitels in verzorgd Nederlands, indien nodig, in jouw 
korte film leveren ook extra punten op. 

7. Jouw korte film moet ten minste 1 minuut lang zijn en niet langer dan 10 minuten. 
8. Je dient jouw inzending in, in MP4-format via deze website. 
9. Zorg er voor dat alle inhoud van jouw film (inclusief, beeldmateriaal, muziek, beelden, 

rekwisieten enz.) van jou is. Als jouw filmmateriaal bevat met copyrights of enige vertoning 
van handelskenmerken dan moet je kunnen aantonen dat je schriftelijke toestemming 
gekregen hebt om het te gebruiken. Dien deze toestemming in samen met jouw inzending. 
Inzendingen met ongemachtigde inhoud zullen gediskwalificeerd worden. 

10. Zorg ervoor dat je een getekend toestemmingsformulier hebt van personen die verschijnen 
in jouw film. 

11. Er kan slechts 1 inzending winnen. Het is ook mogelijk dat er geen film aangewezen wordt 
aan de voorwaardes, of niet van goede kwaliteit zijn. 

12. Het besluit van de jury is definitief. 
13. Elke inzending mag slechts 1 keer ingezonden worden. Een deelnemer kan wel meerder 

inzendingen indienen, mits elke inzending aanzienlijk verschilt van enige andere inzending. 
14. De winnende film zal tijdens de online prijsuitreiking van de 8e editie van de Week van het 

Nederlands bekendgemaakt worden. 
15. Winnaars van voorgaande edities van deze competitie kunnen niet nog een keer deelnemen. 

 


