Wedstrijdreglement Aquafin-prijs
2018 - 2019

Artikel 1: Organisatie van de Aquafin-prijs
Operatie Perforatie is een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. De Aquafinprijs kadert binnen deze campagne en houdt de eenmalige uitkering van een totaal budget van
100.000 euro in.

Artikel 2: Wie mag deelnemen aan de wedstrijd?
Iedereen: verenigingen, (groeperingen van) particulieren, jeugdbewegingen, scholen,
bedrijven, lokale besturen, …. . Personen die op het ogenblik van de deelname nog geen 18 jaar
oud zijn, mogen pas deelnemen na uitdrukkelijke toestemming van beide ouders of hun voogd.
Projecten waar Aquafin als (mede-)opdrachtgever optreedt, komen niet in aanmerking.
Artikel 3: Hoe kan men deelnemen?
Om in aanmerking te komen voor de Aquafin-prijs moeten de deelnemers een projectvoorstel
indienen via het formulier op www.operatieperforatie.be/aquafinprijs. Alle verplichte velden
moeten worden ingevuld en de gevraagde bijlagen moeten worden toegevoegd.
De kosten van de communicatie om deel te kunnen nemen zijn ten laste van de deelnemer.
Voor het overige is de deelnemer geen kosten of bijdrage verschuldigd.

Artikel 4: Voorwaarden



Alleen projectvoorstellen die zijn ingediend voor 1 november 2018 komen in aanmerking
voor de Aquafin-prijs.
De projecten die worden voorgesteld moeten uitgevoerd zijn/worden tussen 13 maart
2018 en 31 december 2019.

Artikel 5: Prijzenpot
Aquafin stelt een geldprijs ter beschikking van in totaal 100.000 euro. Dit bedrag wordt
verdeeld over de winnende projectvoorstellen. Het bedrag dat wordt toegekend, kan
uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van goederen en diensten en dekt niet
noodzakelijk de volledige kostprijs van het project.

De winnende voorstellen worden bekendgemaakt tijdens de slotsessie van het Congres
Publieke Ruimte op 12 maart 2019 in ICC Gent. Het prijzengeld wordt na deze bekendmaking
overgemaakt via bankoverschrijving naar de indieners van de winnende projecten die al
werden uitgevoerd. Indieners van projectvoorstellen die nog niet werden uitgevoerd,
ontvangen hun prijs bij aanvang van de werken.
Artikel 6: Jurering en selectie
De jury zal bestaan uit:




1 vertegenwoordiger van Aquafin
1 vertegenwoordiger van Infopunt Publieke Ruimte
3 onafhankelijke deskundigen

De jury beslist op onafhankelijke en onpartijdige wijze welke projecten als winnaar worden
uitgeroepen. De jury beslist ook over de grootte van de bedragen die worden toegekend. Het
toegekende bedrag dekt niet noodzakelijk de volledige kostprijs van het project. De beslissing
van de jury is definitief en kan niet worden aangevochten. Over de beslissing van de jury en het
verloop van het toekennen van de prijs kan niet (ook digitaal) worden gecorrespondeerd. De
criteria waarmee de jury rekening houdt bij het aanduiden van de winnende projectvoorstellen
zijn:






Verwijderen van bestaande verharding: er zal rekening gehouden worden met het totaal
aantal vierkante meters verharding die wordt verwijderd.
Duurzaamheid: wat gebeurt er met de opgebroken materialen, welk type van nieuwe
materialen wordt er gebruikt, wat is de levensduur hiervan?
Creativiteit: zorgt het nieuwe concept voor extra beleving, meer biodiversiteit?
Beheer en onderhoud: wordt er een voorstel gedaan waaruit blijkt dat beheer en
onderhoud duurzaam zullen worden uitgevoerd?
Eigen inbreng: het zelf uitvoeren van de werken of een gedeelte ervan wordt extra
gewaardeerd.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten en
Persoonlijkheidsrechten, te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten
en vrijwaart Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte tegen alle mogelijke aanspraken in verband
met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet
zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze
auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is
(tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
De prijs is beperkt tot de geldprijs op zich, zoals die nader is omschreven in dit
wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat Aquafin en Infopunt Publieke
Ruimte bijkomende diensten, werken of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen,
uitvoeren of toekennen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade,
lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen
en aanvaarden van de prijs en/of deelname aan een wedstrijd zoals maar niet beperkt bij het
uitvoeren van het winnende project.

Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen
van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf
bij zijn deelname.
Artikel 8: Gebruik gegevens deelnemers
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Aquafin in een bestand opgenomen.
Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming, hierna AVG) de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
Het beleid van Aquafin met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd
onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Aquafin, met name
http://www.aquafin.be/nl-be/privacy-policy.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij
eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere
onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), en op de website en onlinekanalen van eventuele
medeorganisatoren, in de geschreven pers, en ze kunnen gefilmd worden voor een
(televisie)reportage over de wedstrijd.
Artikel 9: Disclaimer
Door deel te nemen aan deze campagne en prijs aanvaardt de deelnemer dit
wedstrijdreglement en alle beslissingen die Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte in verband
met de campagne en het toekennen van de Aquafin-prijs zullen treffen. Alle bijkomende
mededelingen in verband met de campagne en de prijs gelden als punt van dit reglement.
De organisatie behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op
elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van
wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op
compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

