De Plastieken Plunk – Reglement 2022
(English version of the regulations on the second page)

1. Je bent gedomicilieerd in België of Nederland of je bent Belg of Nederlander in het
buitenland.
2. Je inzending moet in het Nederlands, Engels of tekstloos zijn.
3. Je inzending is minstens 2 pagina’s lang en maximaal 17 pagina’s lang. Strips zonder
klassieke pagina-indeling komen uiteraard ook in aanmerking. Bij twijfel over de
lengte van het verhaal kan het altijd voorgelegd worden.
4. Het ingestuurde verhaal moet een op zichzelf staand geheel vormen.
5. Je inzending mag al gepubliceerd zijn maar dat mag niet langer geleden zijn dan
januari 2021.
6. De inzending gebeurt digitaal en is ten laatste binnen op 11 april 2022 om 23.59u.
7. Je inzending lever je aan via de website www.wetransfer.com voor het e-mailadres
mail@plastiekenplunk.be.
8. We aanvaarden enkel .PDF, .JPG, .JPEG, .PNG en .TIFF-bestanden. 72dpi voor een
maximale breedte van 960 pixels.
9. Alle deelnemers moeten zich op voorhand registreren via www.plastiekenplunk.be.
10. Uit de inzendingen stellen de organisatoren een shortlist samen van 8 korte
stripverhalen.
11. Je mag zoveel strips inzenden als je wil.
12. Je kan maar met één strip in de shortlist staan, tenzij in een samenwerking met een
andere stripmaker. Stripmaker 1 kan dus maar één keer geselecteerd worden,
Stripmaker 1 + Stripmaker 2 kunnen dan echter wel nog geselecteerd worden.
13. De shortlist wordt online geplaatst.
14. Een professionele jury zal op de dag van de uitreiking (Pépé Soirée op Zine
Happening – 30 april 2022) samenkomen om de winnaar te selecteren.
15. De winnaar van de Plastieken Plunk wordt bekend gemaakt op de Pépé Soirée en
wint 250 euro.
16. De winnaar wordt ook gepubliceerd in Stripgids en Zone 5300 en wordt
geexposeerd in bibliotheek De Krook in Gent.

De Plastieken Plunk - Regulations 2022
1. You are domiciled in Belgium or the Netherlands or you are a Belgian or Dutch
citizen abroad.
2. Your submission must be in Dutch, English or textless.
3. Your submission is at least 2 pages long and no more than 17 pages long. Comics
without a classic page layout are of course also eligible. If in doubt about the length
of the story, you can always ask.
4. The submitted story must form a self-contained whole.
5. Your submission may already be published, but it must be no longer than January
2021.
6. The submission will be done digitally and will be submitted no later than April 11,
2022 at 11:59 pm.
7. You submit your entry via the website www.wetransfer.com for the e-mail address
mail@plastiekenplunk.be.
8. We only accept .PDF, .JPG, .JPEG, .PNG and .TIFF files. 72dpi for a maximum width
of 960 pixels.
9. All participants must register in advance via www.plastiekenplunk.be.
10. From the entries, the organizers compile a shortlist of 8 short comics.
11. You may submit as many comics as you want.
12. You can only be shortlisted with one comic, unless in a collaboration with another
comic artist.
13. The shortlist will be placed online.
14. A professional jury will meet on the day of the award ceremony (Pépé Soirée at Zine
Happening - April 30, 2022) to select the winner.
15. The winner of the Plastic Plunk will be announced at the Pépé Soirée and will win
250 euros.
16. The winner will also be published in Stripgids and Zone 5300 and the comic will be
exhibited in library De Krook in Ghent.

