Algemene voorwaarden schrijfwedstrijd
Algemeen
-Ingezonden verhalen dienen te voldoen aan onderstaande wedstrijdreglementen. Is dit niet het geval
dan wordt het desbetreffende verhaal uitgesloten van deelname.
-Het verhaal mag niet eerder zijn gepubliceerd bij een uitgeverij en moet contractueel vrij zijn voor
uitgave. Alle rechten moeten de auteur toebehoren.
-Het verhaal moet onder je eigen naam ingezonden worden. Bij het winnen van de wedstrijd kan er wel
gesproken worden over het publiceren van het verhaal onder een pseudoniem. De inzending moet echter
gedaan worden onder je officiële naam en gegevens. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, kan de
deelnemer uitgesloten worden van de wedstrijd.
-Elke deelnemer mag slechts één verhaal insturen.
-Het verhaal moet gestuurd worden naar het opgegeven mailadres in het bericht waarin de
schrijfwedstrijd is vermeld. Je krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging.
-Elke deelnemer moet zich aan de opgegeven deadline houden. Verhalen die later dan de uiterste
inzenddatum zijn ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.
-Verhalen dienen aan het genoemde aantal woorden te voldoen.
-Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
-Geef je volledige en werkelijke adresgegevens en je telefoonnummer in de bijgesloten e-mail.
Criteria verhalen
-Bij elke schrijfwedstrijd staat vermeld wat het thema is, en dit thema dient een bepalende rol te spelen
in het verhaal.
-In elk verhaal dienen de hoofdpersonages tussen de 15 en 25 jaar te zijn.
-Gebruik het lettertype Arial of Arial Unicode, grootte 11 of 12 met regelafstand 1.5.
-Tabs moeten staan op 0.4. Je kunt dit bij de opmaak veranderen.
-Lever je verhaal in een .doc of .docx.
-Het document dient de titel van het verhaal te dragen.
-In het document mogen geen naam- en adresgegevens staan en in de eigenschappen van het bestand
mag ook geen naam staan. (Dit zodat het verhaal wel anoniem wordt gelezen tijdens de
beoordelingsfase)
-Er mag geen gebruik gemaakt worden van illustraties en/of gekleurde tekst.
-Lever een synopsis van maximaal 1 A4tje en een biografie van maximaal 150 woorden aan. Verstuur
deze tezamen met je verhaal in drie aparte documenten naar het opgegeven adres.
-Het verhaal moet geschreven zijn in de Nederlandse taal, graag Vlaamse bewoordingen zoveel mogelijk
vermijden.
Belangrijk voor deelnemers
- Elke deelnemer dient € 10,- inschrijfgeld te betalen. Dit dient binnen twee weken overgemaakt te
worden op het opgegeven rekeningnummer dat je ontvangt wanneer je je deelname toezendt.
- Stuur zowel je gehele verhaal, als een document met de eerste drie hoofdstukken op naar
info@stormpublishers.com onder vermelding van ‘inzendingen schrijfwedstrijd’.
Beoordeling
-Verhalen worden beoordeeld op originaliteit, spanningsboog, personages, schrijfstijl en plot.
-Elk jurylid geeft per criterium maximaal 10 punten, waarna het totaal aan punten bij elkaar wordt
opgeteld. Je kunt dus maximaal 30 punten behalen.
-Elke deelnemer ontvangt een beoordeling van 1a4 over de eerste drie hoofdstukken (+/- 40-50 blz) van
zijn verhaal.
-De jury behoudt zich het recht voor geen winnaar voor publicatie aan te wijzen indien geen enkel
verhaal de minimaal beoogde kwaliteit oplevert. De jury kan eventueel een winnaar aanwijzen met het
beste verhaal, maar de publicatie van een boek kan worden geannuleerd.

De Jury
-De jury bestaat uit de eerste jury, die in eerste instantie de verhalen leest en beoordeelt, en de
eindjury.
-De eindjury bestaat uit professionals in het boekenvak. De uitgever van Storm Publishers heeft een
beslissende stem binnen de eindjury.
-De definitieve eindjury wordt in de loop van de wedstrijd bekend gemaakt.
Uitgave
-Het winnende verhaal wordt, in overleg met de auteur, door de redactie van uitgeverij Storm Publishers
geredigeerd en gecorrigeerd.
- In overleg is het mogelijk om een pseudoniem te gebruiken.
Rechten en plichten
-Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
-Bovenstaande voorwaarden zijn bindend. Indien de voorwaarden niet nageleefd worden, kan dit
resulteren in een diskwalificatie.
-In alle gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien, beslist uitgeverij Storm Publishers.

