
Inskrywingsvorm 
 

Vul vorm in en e-pos dit aan wf@litnet.co.za. 
 
Persoonlike besonderhede 
 
Naam en van 

 

Naam van skool  
Graad  
E-posadres*  
Kontaknommer*  
Woonadres*  
Geboortedatum  
* Hierdie inligting is slegs vir kantoorgebruik en sal nie gepubliseer word nie. 
 

Titel van kortverhaal  
Watter wetenskaplike 
terrein / teorie is 
gebruik? (Opsioneel) 

 

 
 
 
Onderstreep wat van toepassing is  
 My kortverhaal is onderaan hierdie inskrywingsvorm.  
 My kortverhaal is in ’n aparte Word-dokument hierby aangeheg. 
 Ek heg ’n kort bioskets en foto van myself aan wat naas die inskrywings gepubliseer 

mag word. 
 Ek ontvang graag die gratis LitNet-nuusbrief om op hoogte te bly van nuwe 

inskrywings. 
 Ek ontvang graag korrespondensie van LitNet aangaande hierdie kompetisie. 
 Ek het onderstaande bepalings en riglyne gelees en lê my daarby neer. 

 
Bepalings en riglyne 
 

• Die sluitingsdatum is 28 September 2012. 
• Daar is drie pryse op die spel: 

Eerste prys:  
- R3000 vir die wenner 
- R3000 vir die wenner se skool 
- ’n iPad 3, 16 Gig, met WiFi geborg deur BURO 
- ’n Fanie Viljoen-boekpakkie van LAPA 

Tweede prys: 
- R2000 
- ’n Fanie Viljoen-boekpakkie van LAPA 

Derde prys: 
- R1000 
- ’n Fanie Viljoen-boekpakkie van LAPA 

• Slegs leerders in graad 10 tot 12 mag aan die kompetisie deelneem. 
• Alle inskrywings moet tussen 700 en 1 000 woorde lank wees. 
• Alle inskrywings moet in Afrikaans wees. 
• Slegs inskrywings met ’n voltooide inskrywingsvorm word aanvaar. 
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• Slegs elektroniese inskrywings word aanvaar. 
• Kortverhale mag nie vloek- en/of lasterwoorde en/of godslastering bevat nie. 
• Inskrywings moet oorspronklike werk wees, en nie voorheen gepubliseer wees of  

verwerkings wees van enige materiaal wat voorheen gepubliseer is nie. 
• Hoewel alle moontlike voorsorg getref word, aanvaar LitNet geen aanspreeklikheid 

vir die verlies van enige teks nie. Kandidate moet afskrifte van hulle tekste hou en 
kontroleer dat dit wel op LitNet verskyn.   

• Alle inskrywings word op LitNet gepubliseer. Deelnemers behou die kopiereg van 
hulle publikasies, maar LitNet het die reg om dit op verskillende platforms – 
insluitend ander publikasies – ter bemarking van die kompetisie te gebruik. 

• Indien LitNet sou besluit om kortverhale te publiseer, behou LitNet die eerste opsie 
op publikasie. 

• Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie of gesprek sal 
daaroor gevoer word nie. 

• LitNet Akademies, die borge en organiseerders van die kompetisie word gevrywaar 
teen enige eise of voorvalle wat uit die kompetisie of die benutting van pryse mag 
voortspruit. 

• Rig enige navrae aan: 
 
Elzette Steenkamp 
wf@litnet.co.za 
021 886 5169 
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