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WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

ALGEMENE INFO 

 

Wie kan meedoen? 

• Elke lagere school gelegen op het grondgebied van groot Sint-Truiden  

• De school kan er voor kiezen om deel te nemen als  school, of per klas 
 
Wat kan je winnen? 

• We stellen de Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” hoog in het 
vaandel.  Daarom krijgt élk deelnemend kind sowieso een waardebon van Lago Bloesembad. 

• De winnende groep (klas of school) heeft recht op de hoofdprijs.  Dit is een waardebon voor 
een heus springkastelenpakket aangeboden door de firma Crazy Fun 

o datum onderling te bepalen 
 

HOE DEELNEMEN? 

 
We verwachten twéé mailtjes:  
 
Mail 1 : Voorinschrijving 

• Met dit mailtje (invulformulier in bijlage) bevestig je je deelname – zo zijn we op de hoogte 
van het aantal inschrijvingen en hebben we een rechtstreekse contactpersoon 

• De voorinschrijvingen dienen ons te bereiken uiterlijk op donderdag 17 februari 

• Inschrijven kan via het mailadres: ronny.koppen@telenet.be 
 
Mail 2 : Het videobestand  

• Met dit mailtje verstuur je ons je inzending.  
o Dit kan het best met WeTransfer: zo verkrijgen we de beste resolutie 
o Probeer de opname te doen met degelijk filmmateriaal – smartphones worden 

afgeraden 

• Videobestanden dienen ons te bereiken uiterlijk op donderdag 24 februari 

• Inschrijven kan via het mailadres: ronny.koppen@telenet.be 
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AFSPRAKEN 

 

1. In deze wedstrijd staat het plezier duidelijk voorop! 

2. Élk kind moet kunnen deelnemen, ook de ‘mindere dansers’ die zin hebben om mee te doen. 

3. Elke groep (klas/school) zal voor de camera hun choreografie tonen.  

4. De school staat zelf in voor de video-opname 

o Eventuele tips en tricks zijn te bespreken kan via de mediapartner van de Orde van de 

Commeduur, BelgiumMedia - Kevin Vanhees 

▪ GSM: 0497 37 68 40 

▪ Email: info@belgiummedia.be 

5. We vragen om de creativiteit van de leerlingen op verschillende manieren te stimuleren: werk 

samen aan de choreografie,  outfits, en keuze van het nummer. 

6. Het dansje zal moeten gebeuren op één van de drie carnavalsliedjes 2022 (Stadsprins / 

Stadsjeugdprinses / Carnavalissima). Deze liedjes kan je gratis downloaden op de webpagina van 

de Orde van de Commeduur via www.raadvanelf.be/scholenwedstrijd 

7. De deelnemende video zal worden gepubliceerd via de sociale media (Facebook / Youtube / …) 

van de Orde van de Commeduur.  De deelnemers en hun ouders zijn hiervan op de hoogte 

gebracht en stemmen daarbij toe.  

8. Een onafhankelijke jury zal op elk optreden feedback geven en de winnaars bepalen. 

De jury zal hier verder kijken dan enkel naar het danstechnische aspect (enthousiasme op het 

podium, creativiteit, enz.).  

 

BEOORDELING 

 

Enthousiasme 1 2 3 4 5 

Samenwerking en interactie 1 2 3 4 5 

Uitstraling en expressie 1 2 3 4 5 

Choreografie  1 2 3 4 5 

Creativiteit outfit 1 2 3 4 5 

 
De winnaar van de wedstrijd zal bekend worden gemaakt op Verloren Maandag 28 februari 2022. 
 

INVULFORMULIER – SCHOLENWEDSTRIJD – THE MASKED DANCER – CARNAVAL IN SINTRUIN 2022 

• Naam school :  

• Naam klas :  

• Naam en voornaam juf of meester :  

• Emailadres contactpersoon :  

• Telefoonnummer contactpersoon :  

• Aantal deelnemende leerlingen :  

• Gekozen liedje :  

 

Met dit formulier in te vullen en in te sturen stellen wij ons akkoord met het wedstrijdreglement. 

 

Op datum van:  

 

 

Naam, hoedanigheid en handtekening 

 


