
Wedstrijdreglement: DOCVILLE Documentaire Film Festival en Hello crowd! 
Crowdfunding  

 

Organisatie  

 
De “Kortfilmfestival Leuven en Hello crowd! Crowdfunding” is een initiatief van het Internationaal 
Kortfilmfestival Leuven en Hello crowd! om filmmakers in staat te stellen om hun ideeën voor een 
kortfilm te helpen verwezenlijken.  

Spelregels  

FASE 1 
Om deel te nemen dienen kandidaten het formulier op www.docville.be/hello-crowd volledig in te 
vullen en dit ten laatste op 15 februari 2019, 23:59 lokale tijd. Eventuele verlengingen van deze 
deadline kunnen worden op de site aangekondigd. 

Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Hello crowd! en DOCVILLE zullen de inzendingen 
beoordelen op artistieke aspecten, commerciële haalbaarheid, innoverend karakter. Ook eventueel 
eerder gerealiseerd werk (zoals eerdere (korte) documentaires, fictiefilms, reportages, tv-werk, …) 
van de kandidaat kan meespelen in de uiteindelijke bepaling of de kandidaat al dan niet geselecteerd 
wordt.  

FASE 2 & 3 
Uit de inzendingen worden er minstens 5, maximum 12 kandidaten geselecteerd die worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de volgende fase. De kandidaten zullen via mail en/of telefonisch op 
de hoogte worden gesteld. In deze tweede fase worden de overblijvende geselecteerden uitgenodigd 
op een crowdfunding infosessie, georganiseerd door Hello crowd!. Data en locatie worden bepaald in 
functie van en in overleg met de geselecteerden, en zal doorgaan tussen 1 en 31 maart 2019. 
Vervolgens krijgen de inzenders de tijd om alles uit te werken naar een zo volledig lanceerbaar 
mogelijk crowdfunding project.  Deadline voor deze fase is 1 april 2019, 23:59 lokale tijd.  

 
FASE 4 
De laatste fase behelst de presentatie van het project tijdens de, op het tijdens DOCVILLE 
georganiseerde, Hello crowd! evenement op donderdag 4 april 2019(exact tijdstip zal nog 
gecommuniceerd worden).   Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van Hello crowd! en 
DOCVILLE zal 3 winnende projecten aanduiden. 

Het beste project wint een financiële inbreng van 1500 euro, het tweede beste project een financiële 
inbreng van 1000 euro en het derde beste project een financiële inbreng van 500 euro. De 
bekendmaking van de winnaars zal gebeuren  4 april 2019.  

 

Deelname  

Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, 
medewerkers van de organisatoren uitgezonderd. Door hun deelname verbinden de deelnemers 
zicht tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Het aanvaarden van dit reglement omvat 



ook de beslissingen die de organisatoren nemen, ook in geval van overmacht, en dit om het goede 
verloop van deze wedstrijd te waarborgen.  

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, 
in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. De organisator is niet aansprakelijk voor informatica-technische 
problemen en eventuele andere beperkingen.  

De eventuele nietigheid van een bepaling van dit reglement zal de geldigheid van de andere 
bepalingen niet aantasten.  

De organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de 
deelnemer onjuiste of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of 
probeert te plegen.  

Over de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd tijdens het verloop van de wedstrijd. 


