CREATIVA RECYCLE AWARDS
Reglement
‘Een wedstrijd voor IEDEREEN – van DIY-beginners tot fanaten!’
Wedstrijd rond de thema’s recyclage en hergebruik van alle mogelijke materialen,
via een of meer creatieve hobbytechnieken naar keuze

Wedstrijdverloop
Wedstrijdverloop
WEDSTRIJDVERLOOP
Deelnemen kan op twee manieren:
1. Neem een foto van je creatie(s) en stuur die naar contestcreativa@creativemamy.it. Breng
je creatie(s) mee naar een van de deelnemende Creativa-beurzen. En dat tot 14 uur op
zondag, de laatste dag van elke beurs.
2. Stuur een foto van je wedstrijdontwerp naar contestcreativa@creativemamy.it
Voor Creativa Rouen: laatste dag 12 september 2018 (van 20 tot 23 september)
Voor Creativa Luik: laatste dag 18 september 2018 (van 27 tot 30 september)
Voor Creativa Madrid: laatste dag 15 oktober 2018 (van 25 tot 28 oktober)
Voor Creativa Metz: laatste dag 15 februari 2019 (van 28 februari tot 3 maart)
Voor Creativa Brussel: laatste dag 3 maart 2019 (van 14 tot 17 maart)
Het organisatieteam van elke beurs kiest acht ontwerpen om tentoon te stellen op de beurs in
kwestie.
Participanten sturen hun creatie(s) naar het postadres van Creativemamy of dat van de
deelnemende beurzen om ter plekke te worden getoond.
We delen de foto’s van de creaties via de Facebook-pagina’s van de Creativa-beurzen en
Creativemamy.


Voor elke stad (Rouen, Luik, Madrid, Metz, Brussel) selecteren we 5 ontwerpen.
Creativemamy verzorgt het transport naar en de tentoonstelling op Creativa Brussel (14 tot
17 maart 2019, Brussels Expo) voor de grote finale. Ontwerpen die niet worden
geselecteerd, brengen we naar de andere beurzen. Zo krijgen ze alsnog een kans om
geselecteerd te worden.



Tijdens Creativa Brussel kiest de jury 3 FINALE-winnaars uit de 25 wedstrijdontwerpen.



We delen de prijzen uit op de Creativa Live-zone van de beurs in Brussel, op 17 maart om
15 uur.



De organisatie behoudt zich het recht voor om het reglement aan te passen of te wijzigen
indien nodig.

Samenstelling van de jury
- Verantwoordelijken van de Creativa-steden
- Sponsors

Selectie van de winaars
- 5 geselecteerde ontwerpen per Creativa-beurs
- 1 ‘coup de coeur’ op elke Creativa-beurs
- 3 ontwerpen uit 25 geselecteerde creaties tijdens de finale die plaatsvindt op Creativa
Brussel 2019

Beschrijving van de prijzen
‘Coup de coeur’-prijs:
- Materialen ‘I nastri di Mirta’
- Stoffen van “Stof fabrics”
Prijs 1, 2 en 3 Bernina-naaimachines (detailinformatie volgt nog)

