Wedstrijd : Versier je eigen pompoen voor Halloween !
Naar aanleiding van "Halloween in Maldegem", kan je met een eigen uitgeholde en versierde
pompoen (= carving) deelnemen aan een wedstrijd. Bij deelname aan de wedstrijd kan je een M-bon
winnen, die je later kan gebruiken voor een aankoop bij de verschillende deelnemende
handelszaken. De M-bon is 1 jaar geldig.
Met je uitgeholde en versierde pompoen help je mee aan de versieringen die voor deze editie van
"Halloween in Maldegem" worden uitgestald. Je pompoen kan je later terughalen om die zelf thuis
verder te tonen aan je buren. Zo breng je de ganse buurt in Halloweenmood.

Reglement:
De wedstrijd pompoencarving wordt georganiseerd door het Comité voor Initiatief Maldegem naar
aanleiding van de edities "Halloween in Maldegem" 2021.

1. Doel is deze uitgeholde pompoenen te gebruiken als attributen ter opsmuk van het parcours
al of niet voorzien van belichting. Na het festival kunnen deze pompoenen door de eigenaars
terug opgehaald worden en verder gebruikt worden thuis of op andere locaties.
2. De deelnemers dienen tussen 6 en 14 jaar oud te zijn. Ze mogen bij de voorbereiding van de
werken aan de pompoenen geholpen worden door hun ouders of familieleden.
3. Er mogen maximum 2 pompoenen per ingeschreven familie worden aangeboden.
4. De pompoenen dienen volledig klaar te worden aangeboden op zaterdag 30 oktober 2021
tussen 14 en 16 u aan het St.-Annakasteel ingang park bij de aanwezige leden van het
comité.
Bij aflevering krijgen de uitgeholde pompoenen een nummer of merkteken ter identificatie
van de maker.
5. Het comité staat in voor de verspreiding van de pompoenen op locaties binnen het door
hen uitgestippelde parcours.
6. Het comité zorgt voor een onafhankelijke jury die de uitgeholde pompoenen beoordeelt en
er de prijs voor toekent aan de maker.
7. Deze prijs bestaat uit M-bonnen die bij de plaatselijke handelaars in de gemeente kunnen
worden benut.
8. De pompoenen kunnen na de activiteit op een eerder afgesproken tijdstip en locatie door de
maker worden afgehaald voor eventueel verder gebruik.
Wie vooraf te kennen geeft de pompoenen niet te komen afhalen of pompoenen die na
verloop van afgesproken tijdstip/locatie niet worden afgehaald worden overgebracht naar
het gemeentelijk containerpark.

