Wedstrijdreglement
Innovation Contest 2014/2015
Voorwaarden
Op deze wedstrijd is een reglement van toepassing. Dit staat hieronder vermeld.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier
geeft een deelnemer aan dat hij/zij akkoord is met het wedstrijdreglement.
Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en
leidt tot uitsluiting van deelname. In de gevallen waarin het wedstrijdreglement
niet voorziet beslist de wedstrijdorganisatie.
Wedstrijdreglement
1.

Deelname aan Innovation Contest staat open voor een ieder (natuurlijk
persoon) binnen de leeftijdscategorie van 18-30 jaar die binnen de
driehoek Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen woont. Uitgesloten van
deelname zijn de leden en naaste familieleden (echtgenoten,
geregistreerde of samenwonende partners alsmede bloed- en
aanverwanten tot en met de vierde graad) van clubs vallend onder Rotary
Nederland, van de selectiecommissie en van de vakjury. Uitgesloten van
deelname zijn eveneens personen die voorafgaand aan of lopende de
deelname handelingsonbekwaam zijn of worden, c.q. personen die
voorafgaand aan of lopende de deelname onder een surseance van
betaling, faillissement dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling
vallen.

2.

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met
toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement. Afwijking van het
wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot
uitsluiting van deelname.

3.

De prijs, die een deelnemer kan winnen bij deelname aan deze wedstrijd,
bestaat uit advies en ondersteuning uitgedrukt in maximaal 100 uur
support dat dient te worden geïnvesteerd in het idee en dient te worden
aangewend voor de verdere ontwikkeling en het vermarkten van het
(winnende) idee.
De hoogte van het uiteindelijk aantal advies uren zal mede afhangen van
het daadwerkelijk benodigd aantal uren ondersteuning om de winnende
inzending te verwezenlijken.
De besteding van het aantal uren zal door de wedstrijdorganisatie worden
gecoördineerd en gecontroleerd, bijvoorbeeld door middel van een door de
winnaar te overleggen accountantsverklaring. De winnaar zal indien aan
de orde aan deze bestedingscontrole zijn of haar medewerking verlenen.
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In alle gevallen zijn het enkel de door de selectiecommissie genomineerde
inzendingen die na jurering door een onafhankelijke vakjury voor een prijs
in aanmerking komen. Zie ook artikel 5.

4.

De inschrijving voor deelname aan de wedstrijd vindt plaats via internet.
De inschrijving vangt aan en sluit op de via de website
www.innovationcontest.nl vermelde data en tijdstippen. Inschrijvingen en
inzendingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden
ontvangen zullen niet in de selectie én jurering worden meegenomen. Het
tijdstip van ontvangst door de wedstrijdorganisatie is beslissend. De
organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de
digitale verzending van de inschrijving door een deelnemer. Na ontvangst
van de inschrijving door de wedstrijdorganisatie ontvangt de deelnemer
een (geautomatiseerde) bevestiging van zijn of haar inschrijving op het
door hem of haar aangegeven e-mailadres.
De inschrijving en de inzendingen dienen te voldoen aan de op het
inschrijvingsformulier gestelde eisen. Onvolledig ingevulde
inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen en dingen
niet mee naar een prijs.
Per deelnemer kan slechts éénmaal worden ingeschreven.
De inzendingen dienen een innovatief karakter te hebben. De deelnemer
garandeert dat zijn of haar inzending het resultaat is van eigen werk (al
dan niet intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd ten name van de
deelnemer) of, indien derden aanspraak kunnen maken op enig
intellectueel eigendomsrecht op de inzending, de deelnemer garandeert
dat hij of zij (schriftelijke) toestemming heeft verkregen van de
daadwerkelijke rechthebbende(n) om de inzending te exploiteren en deel
te nemen aan de Innovation Contest.

5.

De beoordeling van de inzendingen vindt als volgt plaats:
Voorselectie: nadat de termijn voor inzending is gesloten, worden alle
inzendingen beoordeeld op onder meer conformiteit aan de gestelde
voorwaarden, de criteria als vermeld in de wedstrijdinformatie en de
volledigheid van de inschrijving. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door
het wedstrijdsecretariaat. Eventueel wordt een
(branche)deskundige geraadpleegd en wordt de deelnemer gevraagd
aanvullende informatie te verstrekken.
Eerste beoordelingsronde: na de voorselectie vindt de eerste
beoordelingsronde plaats op basis van een korte pitch voor
ondernemers/professionals. Zij brengen advies uit aan een
selectiecommissie die gehoord het advies maximaal vijf kandidaten
nomineren. De voorzitter van de selectiecommissie is adviseur van de
onafhankelijke vakjury
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Tijdens deze beoordelingsronde kan de selectiecommissie onder meer
verdere informatie opvragen met betrekking tot de deelnemer en diens
inzending, zoals in de procedure beschreven, en een (branche)deskundige
raadplegen. De deelnemer dient zijn medewerking te verlenen. Daarnaast
kan, uit voor het publiek toegankelijke bronnen,
(aanvullende) informatie worden verzameld die kan worden meegewogen
in de beoordeling.
De organisatie controleert de gegevens op volledigheid.
Op basis van de inzending, de (op verzoek) door de deelnemer ingezonden
extra gegevens , eventueel de rapportage van een branchedeskundige én
het advies van het panel ondernemers/professionals op basis van de pitch,
komt de selectiecommissie tot maximaal vijf genomineerden. De beslissing
van de selectiecommissie is bindend.
Alle genomineerden doen mee aan de tweede beoordelingsronde.
Tweede beoordelingsronde: een onafhankelijke vakjury selecteert op
basis van de presentatie door de genomineerde, de criteria en overige
bevindingen de definitieve prijswinnaar(s). De jury kan bij deze beslissing
worden uitgebreid met maximaal drie externe deskundigen. De beslissing
van de jury is bindend.
De publieke bekendmaking van de prijswinnaar vindt plaats tijdens de
officiële prijsuitreiking. De genomineerden worden geacht aanwezig te zijn
bij de prijsuitreiking. In voorkomende gevallen kan in overleg met de
organisatie hiervan worden afgeweken.
6.

Berichtgeving.
De deelnemer verklaart zich akkoord, in het geval hij of zij genomineerde
of winnaar is, belangeloos medewerking te verlenen aan een eventuele
publiciteitscampagne of andere berichtgeving van Rotary Club Uden
rondom deze wedstrijd.
De winnende deelnemer geeft daarnaast Rotary Club Uden toestemming
om afbeeldingen en globale omschrijvingen van de inzending die hij of zij
heeft ingezonden, te gebruiken ten behoeve van de genoemde
publiciteitscampagne of andere berichtgeving rondom deze wedstrijd.
Deze toestemming is kosteloos, onherroepelijk en geldt voor alle uitingen
in woord en/of beeld, ongeacht het door Rotary Uden gebruikte medium.
De door de deelnemers verstrekte gegevens (waaronder
persoonsgegevens) mogen door de wedstrijdorganisatie worden gebruikt
ten behoeve van de gebruikelijke integriteitstoetsingen (o.a. op het gebied
van fraudebestrijding) alsook het verstrekken van contactgegevens aan
belangstellenden. Met inachtneming van het bovenstaande worden de
verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld.
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Als de deelnemer dit heeft aangegeven, kan de wedstrijdorganisatie de
verstrekte gegevens (waaronder e-mailadres en telefoonnummer)
gebruiken om de deelnemers onder meer te attenderen op producten en
diensten in het kader van innovatie en ondernemerschap (bijvoorbeeld
door middel van een Digizine, nieuwsbrief of gerichte mailings). De
deelnemers kunnen zich hiervoor te allen tijde afmelden.
7.

Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij
de deelnemer en wordt niet overgedragen aan de wedstrijdorganisatie.

8.

Tot slot:
Over de voorselectie, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt
niet gecorrespondeerd.
Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde
Nederlandse ethiek, wetten en regels.
Eventuele over de prijs verschuldigde belasting is voor rekening van
de deelnemer.
In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de
wedstrijdorganisatie
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