Inschrijvingsformulier WE ARE THE NEXT GENERATION 2022
(English below)
JE GEGEVENS
Voornaam
Naam
E-mail
Adres (Straat, huisnummer en woonplaats)
GSM-nummer
Geboortedatum
Opleidingsjaar (bachelor/master)
Website (indien van toepassing)
Instagram (indien van toepassing)
Facebook (indien van toepassing)
GEGEVENS VAN JE SCHOOL
Naam school
Adres
Opleiding
Naam contactpersoon van de school
Email contactpersoon
GEGEVENS VAN HET PROJECT
Naam
Ontworpen in academiejaar 2021-2022 (verplicht)

Omschrijf je project (max. 1.500 tekens)
Maatschappelijke relevantie
Vanuit welke (maatschappelijke) probleemstelling werd vertrokken, en hoe biedt het
een oplossing? (max. 1.500 tekens)
Innovativiteit
Wat is er innovatief aan het ontwerp? (max. 1.000 tekens)
Duurzaamheid
Wat is er duurzaam aan het ontwerp? (max. 1.000 tekens)
Is er een samenwerking met een bedrijf/organisatie?
Ja, omschrijf de samenwerking.

Naam contactpersoon
Email contactpersoon
Op basis van volgende gegevens wordt de verzekeringswaarde bepaald van je
tentoongestelde project (indien van toepassing):
Gewicht
Afmetingen
Waarde van het materiaal in euro
TOEKOMST
Wat zijn de toekomstplannen van het project? (max. 1.000 tekens)
Wat zijn je toekomstplannen als ontwerper? (max. 1.000 tekens)
Heb je mogelijks interesse om als gids te werken op de expo?
Ja Nee
BESTANDEN
Link video (indien van toepassing)
Plaats hier de documenten/beelden ter ondersteuning van het ontwerpproces,
minstens 3 HR foto’s van het project en een portretfoto: herkenbaar / interessant /
buste / frontaal of zijaanzicht. Bij selectie zullen deze beelden gebruikt worden voor
de communicatie en de portretfoto voor illustraties in functie van de
campagnegrafiek (per bestand max. 10mb).
Ik sta zelf in voor het brengen en ophalen van mijn werk naar Kortrijk. (aan te vinken)
Ja

PERSONAL INFORMATION
First Name
Name
Email
Address (Street, house number and town)
Cellphone number
Date of birth
Year of education (bachelor / master)
Website (indien van toepassing)
Instagram (indien van toepassing)
Facebook (if applicable)
SCHOOL INFORMATION
Name school
Address
Education
Contact person of the school
Email contact
TELL US MORE ABOUT YOUR PROJECT
Name
Designed in academic year 2021-2022 (required)
Describe your project (max. 1,500 characters)
Social relevance
What (social) problem was the starting point, and how does it offer a solution? (max.
1.500 characters)
Innovation
What is innovative about the design? (max. 1,000 characters)
Sustainability
What is sustainable about the design? (max. 1.000 characters)
Is there a collaboration with a company / organization?
Yes, describe the cooperation.
Contact name
Email contact

Based on the following information, the insurance value of your exhibited project (if
applicable) is determined:
Weight
Dimensions
Value of the material in euro
FUTURE
What are the future plans for the project? (max. 1.000 characters)
What are your future plans as a designer? (max. 1.000 characters)
Are you interested in working as a guide at the expo?
Yes No
FILES
Link video
Place here the documents/images that support the design process, at least 3 HR
photos of the project and a portrait photo: recognizable / interesting / bust / frontal
or side view. If selected, these images will be used for communication and the
portrait photo for illustrations in function of the campaign graphics (per file max.
10mb).
I am responsible for bringing and retrieving the project to Kortrijk
Yes

