CHECKLIST DEELNAME
BEKIJK DE VOORWAARDEN VOOR DE ONTWERPPRIJS.
Lees deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt.
	
Neem je deel als groep, controleer dan of alle leden akkoord gaan met het indienen van het project
	
en met de voorwaarden van de wedstrijd.

BEREID JE PROJECTBESTANDEN VOOR.
Zorg ervoor dat je bestand een .pdf, .mov of .mp4 is met een maximumgrootte van 100 MB.
	

VOER JE GEGEVENS IN.
Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat al je persoonlijke gegevens kloppen.
	
Als je je als groep inschrijft, zorg er dan voor dat je over de persoonlijke gegevens van elk lid beschikt.
	

DIEN JE PROJECTBESTAND IN.
Is je bestand groter dan 100 MB, bewerk het dan zodat het kleiner wordt en upload het opnieuw.
	
Gewonnen? Gefeliciteerd! Bezorg ons dan zo snel mogelijk 3 jpegs van je project om op te nemen
	
onze winnaarsgalerij, met volgende specificaties:
• Beeldmateriaal in liggend formaat moet een breedte van 2400px hebben. De hoogte wordt door
ons niet opgelegd, maar al je afbeeldingen moeten wel dezelfde hoogte/breedte-verhouding hebben.
• Beeldmateriaal in staand formaat moet een hoogte van 1400px hebben. De breedte wordt door ons
niet opgelegd, maar al je afbeeldingen moeten wel dezelfde hoogte/breedte-verhouding hebben.

BEANTWOORD DE VRAGEN.
Typ jouw antwoorden rechtstreeks in de tekstvelden of plak ze vanuit een tekstverwerker.
	
Je zal niet gestraft worden voor het licht overschrijden van de 150 woorden-limiet, maar probeer
	
je antwoorden te beperken tot ongeveer deze limiet.

VOLTOOI JE INSCHRIJVING.
Is je inschrijving volledig, klik dan op 'Indienen'.
	
Eventuele fouten of blanco delen zullen worden aangeduid. Ga terug en corrigeer of voltooi deze vragen.
	

CONTROLEER JE E-MAIL.
Voeg 'vectorworks.net' toe aan jouw lijst met veilige afzenders, zodat onze e-mails niet geblokkeerd
	
worden door jouw filters.
Je ontvangt een bevestiging van deelname. Heb je deze e-mail niet gekregen, check dan je spamfolder.
	
Vind je je bevestigingsmail niet, Contacteer ons dan om je deelname te bevestigen.
	
vectorworks.net/scholarship

