Wedstrijdreglement Dave Bebelaar Award
Op deze wedstrijd is een wedstrijdreglement van toepassing. Dit reglement vindt u hieronder.
Door deel te nemen en/of door inzending van het inschrijfformulier gaat u akkoord met dit
wedstrijdreglement. De pitch, de stemming en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het
jaarlijkse netwerkevent (Summer BBQ) van Duurzaam Repareren. Dit jaar op 28 juni 2018.

1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor ondernemingen en personen die actief in
de ‘automotive sector’ en betrokken zijn, bij Duurzaam Repareren.
2. De inschrijving kan een innovatief duurzaam product zijn, een duurzame
bedrijfsvoering omvatten, een duurzaam idee zijn of een duurzame
mobiliteitsoplossing.
3. 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. In de gevallen waarin het
wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Dave Bebelaar Award.
4. De prijs, die een deelnemer kan winnen bij deelname aan deze wedstrijd, bestaat uit
een beeldmerk (beeldje) en een geldbedrag (€ 1.500,00). Het geldbedrag mag, na
overleg met de Duurzaam Repareren, door de winnaar naar eigen inzicht en keuze
worden besteed aan een onderwerp met een maatschappelijk karakter of ter
stimulering van de duurzaamheid. Van de overhandiging wordt in overleg met
Duurzaam Repareren een persmoment gemaakt. De besteding wordt in het
aansluitende jaar door de winnaar tijdens de uitreiking nader toegelicht.
5. De inschrijving voor deelname aan de wedstrijd vindt plaats via inzending van het inschrijfformulier. De inschrijving start op 1 maart 2018 en sluit op 1 juni 2018
Inschrijvingen en inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden
niet meer in behandeling genomen. Het tijdstip van ontvangst door de organisatie 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 ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving op
het door hem of haar aangegeven e-mailadres.
6. 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.
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7. Een deelnemer/initiatief kan per jaar slechts eenmaal worden ingeschreven.
8. 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). Indien derden aanspraak kunnen maken op enig intellectueel
eigendomsrecht op de inzending, garandeert de deelnemer dat hij of zij (schriftelijke)
toestemming heeft verkregen van de daadwerkelijk rechthebbende(n) om de
inzending te exploiteren en deel te nemen aan de Dave Bebelaar Award.
9. Wanneer de inzending een innovatie betreft dan geldt het termijn tot marktintroductie
van de innovatie vanaf de datum van inzending maximaal 1 jaar of de innovatie is
reeds in de markt geïntroduceerd (gerekend vanaf de datum van inzending maximaal
1 jaar geleden).
10. Het vervolgtraject na inschrijving en akkoord:
1.

Er wordt met elke inzending die is goedgekeurd een afspraak gemaakt om op
één locatie te filmen (duur gemonteerde promotiefilm max 2 minuten). Tijdens
deze filmsessie beantwoordt u een aantal standaard vragen. Deze vragen
ontvangt u op voorhand zodat u zich goed kunt voorbereiden. Over de
uiteindelijke montage van de film wordt niet gecommuniceerd.

2.

Twee weken voor het event worden de inzendingen aan de markt bekend
gemaakt middels een persbericht en worden de promotiefilmpjes op de website
van Duurzaam Repareren geplaatst. Gelijktijdig krijgt men via diezelfde website
de mogelijkheid te stemmen op het initiatief van voorkeur middels het
stemformulier. Er kan maar éénmaal per IP adres gestemd worden. Deze digitale
stemmen tellen voor 1/3 deel mee in de totale berekening van de telling. Over
deze uitslag wordt niet gecommuniceerd. Het staat u vrij uw contacten en
klanten te informeren over uw initiatief en de stemmogelijkheid.

3.

De laatste stap in de procedure is de live pitch (1 minuut) en de uiteindelijke
stemronde van het aanwezige publiek tijdens het netwerkevent (Summer BBQ)
op 28 juni. Tijdens de bijeenkomst worden de initiatieven middels de promotiefilm
(2 minuten) en een live pitch door de inzender (1 minuut) aan het publiek
gepresenteerd. De pitch mag op elke wijze worden ingevuld maar zonder digitale
presentatiemateriaal (met uitzondering van een microfoon). Om het publiek aan u
te binden is het belangrijk dat u zich hierin onderscheidt. Verzin iets ludieks!! Het
aanwezige publiek mag middels een stembrief één stem uitbrengen op het
initiatief van keuze. Deze stemmen tellen voor 2/3 mee. Hierbij worden de digitale
stemmen opgeteld. De meerderheid van stemmen bepaalt de winnaars van de
Dave Bebelaar Award 2018.
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11. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de deelnemer.
12. Tot slot:
1. Over de voorselectie, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
2. Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek,
wetten en regels.
3. In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de
organisatie van de Dave Bebelaar Award.
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