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123-Pianobattle reglement 
 

1. Inleiding 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de 
wedstrijd ‘123-pianobattle’. Gent Festival van Vlaanderen organiseert deze wedstrijd voor pianisten 
tussen 8 en 15 jaar. De vijftien tot twintig geselecteerde kandidaten nemen het tegen elkaar op tijdens 
de 123-pianobattle op 14/9/19 tijdens OdeGand onder de Stadshal in Gent. 

2. Deelnemingsvoorwaarden 

Leeftijd 

De kandidaten zijn op 14/9/19 ten minste 8 en maximum 15 jaar oud. Minderjarigen mogen slechts 
deelnemen aan deze wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders 
of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat Gent Festival ervan uit dat hij/zij 
toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als blijkt dat de minderjarige niet over deze 
toestemming blijkt te beschikken, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd 
worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontnomen. 

Duur compositie 

De totale opgevoerde muziek moet minimaal 4 minuten en maximaal 7 minuten duren. 

Beschikbaarheid 

De kandidaat verklaart beschikbaar te zijn op 14/9/19 tussen 14u en 17u30. 

3. Wedstrijdverloop 

Kalender 

30/8/19  deadline inschrijving 
2-5/9/19 selecties  
9/9/19   bekendmaking selectie  
14/9/19  14u-17u pianobattle 

17u deliberatie 
17u15 prijsuitreiking 

Selectie 

De kandidaten worden geselecteerd door een professioneel pianocomité in functie van de door 
ons vooropgestelde beoordelingscriteria (zie inschrijvingsformulier).  

De kandidaten worden in de week van 2/9/19 op de hoogte gebracht over de selectie. Geselecteerden 
krijgen daarna een uur waarop ze verwacht worden op OdeGand.  

4. Aansprakelijkheid  
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Gent Festival van Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of 
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname 
aan de wedstrijd. 

Indien Gent Festival van Vlaanderen genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te 
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Gent Festival van 
Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 
5. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die Gent Festival van Vlaanderen over de deelnemers verzamelt, vallen onder 
toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.  
 
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien zij eventueel met foto en naam kunnen 
verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van 
Gent Festival van Vlaanderen, alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook 
in geschreven pers.  Zij gaan ermee akkoord dat Gent Festival van Vlaanderen hen kan filmen voor een 
eventuele reportage over de wedstrijd. 
 
6. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

Gent Festival van Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan 
alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 
trouw behoudt Gent Festival van Vlaanderen zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten 
van de wedstrijd. 
 
De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de 
uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of 
telefonisch) met Gent Festival van Vlaanderen. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. 
 
7. Het reglement 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd van Gent Festival van Vlaanderen aanvaardt de deelnemer 
volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Gent Festival van Vlaanderen in verband met de 
wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van 
reglement. 
 


