
Reglement essaywedstrijd Earth Charter en Dick de Zeeuw Foundation 

1. Het essay bevat minimaal 2000 en maximaal 3000 woorden en dient aangeleverd te 

worden als word-document of in de vorm van een video van minimaal 3 en maximaal 5 

minuten in MP4, PMEG, AVI of WMV formaat.  

2. Het essay moet, gebaseerd te zijn op het thema en in de Engelse taal geschreven zijn. 

Het ingezonden essay mag niet eerder gepubliceerd zijn. 

3. Het essay is onder eigen naam/ namen geschreven en de auteur(s) zendt/ (zenden) één 

essay in. 

4. De auteur(s) publiceert (publiceren)  niet op regelmatige, betaalde basis in gedrukte of 

online media. De auteur(s) is (zijn) in het bezit van een geldige collegekaart van een 

onderwijsinstelling in Nederland.  

5. Er worden -indien mogelijk- drie inzendingen genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal 

bekendgemaakt worden wie de winnaar is van de Essayprijs. In geval van één 

genomineerde is dit tevens de winnaar. 

6. De prijs bedraagt € 1.500,00 te storten op een door de winnaar aan te geven 

bankrekeningnummer.    

7. De inzendingstermijn sluit op 1 mei 2020. Inzendingen dienen dus vóór 1 mei 23.59 uur 

te zijn ontvangen op office@dickdezeeuw.nl. De Dick de Zeeuw Foundation zendt elke 

inzender een geautomatiseerde e-mail-ontvangstbevestiging.  

8. De toekenning geschiedt door het bestuur van de Dick de Zeeuw Foundation. Het 

bestuur van de stichting stelt een jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen 

om een voordracht. Kan het bestuur zich niet met de voordracht van de jury verenigen, 

of komt naar het oordeel van de jury niemand voor de prijs in aanmerking, dan wordt de 

prijs niet toegekend en komt deze te vervallen. 

9. Het bestuur is bevoegd toekenning te weigeren, doch niet door voor een door de jury 

voorgedragene een ander in de plaats te stellen. 

10. Het winnende essay zal mogelijk gepubliceerd worden via een nader te bepalen 

mediapartner. De winnende inzender verleent toestemming aan de DDWF om het essay 

te publiceren als het winnende essay. 

11. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd. 
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