Algemeen Wedstrijdreglement
Ideaal Duaal 2.0
Artikel 1

Algemeen

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden (het
“Reglement”) voor de wedstrijd Ideaal Duaal 2.0 (de “Wedstrijd”). Indien er voor een onderdeel van de
Wedstrijd een bijzonder wedstrijdregelement is, geldt dit Reglement in aanvulling op het bijzonder
reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit Reglement en het bijzonder wedstrijdregelement
heeft het bijzonder reglement voorrang.
Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit Reglement en alle beslissingen
die SYNTRA Vlaanderen in verband met de Wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in
verband met de Wedstrijd gelden als punt van Reglement. Het Reglement vormt als dusdanig een
bindende overeenkomst tussen de deelnemer en SYNTRA Vlaanderen.
Artikel 2

Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA
Vlaanderen, gevestigd te 1000 Brussel, Kanselarijstraat 19, met KBO-nummer 0888 314 221 en
vestigingsnummer 2168766184 (de “Organisator”).
Artikel 3

Deelnemingsvoorwaarden

3.1 - De Wedstrijd staat open voor iedereen die op het ogenblik van de Wedstrijd 16 jaar ( of 16 jaar
worden in dit jaar) of ouder is of en die op het Belgisch grondgebied woont. In geval de deelnemer op
het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke toestemming van
beide ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de Organisator voor
te leggen. Indien deze toestemming niet voorgelegd kan worden, kan hem of haar op elk ogenblik
verdere deelname aan de Wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden
afgenomen.
3.2 - Indien deelnemers zich als team inschrijven, dient elk teamlid afzonderlijk te voldoen aan
bovenstaande voorwaarden. Indien voorafgaand of gedurende de wedstrijd de deelnemingsvoorwaarden
niet meer worden voldaan door elk teamlid afzonderlijk, kan besloten worden dergelijk teamlid of bij
uitbereiding het team uit te sluiten.
3.3 - Werknemers en stagiaires van de Organisator of van de aan SYNTRA Vlaanderen geassocieerde
onderzoeksgroepen en/of ondernemingen die bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn en de
juryleden worden uitgesloten van de mogelijkheid tot deelname aan de Wedstrijd.
3.4 - Elke deelnemer kan in eigen persoon diverse afzonderlijke creatieve inbrengen doen of in meerdere
teams deelnemen.
3.5 - Tijdens het verloop van de Wedstrijd moet steeds voldaan zijn aan de deelnemingsvoorwaarden.
De Winnaar van de Wedstrijd die niet voldoet aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch
zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.
Artikel 4

Algemene voorwaarden

4.1 - De deelnemer verklaart geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende,
racistische, seksueel georiënteerde of andere inhoud te plaatsen die in strijd is met nationale en
internationale wetten. Inbreuken hierop zullen leiden tot een onmiddellijke uitsluiting van de Wedstrijd,
zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.
4.2 – De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. De Organisator houdt zich
het recht voor een deelnemer te diskwalificeren indien de Organisator redelijkerwijze vaststelt dat de
deelnemer vals speelt, bedriegt of andere deelnemers of juryleden bedreigt. De Organisator houdt zich
in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds
overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade
(inclusief imago-schade).
4.3 – Tenzij het gaat om communicatiekosten verbonden aan de deelname aan de Wedstrijd, is de
Organisator geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de deelnemer.
Artikel 5

Algemeen wedstrijdverloop

5.1 – Inschrijven voor de Wedstrijd kan vanaf 14/01/2019 tot 07/03/2019 via de website
www.IdeaalDuaal.be in het Nederlands.
5.2 – Deelnemers voegen bij de inschrijving een creatieve inbreng via de daarvoor voorziene
indienpagina op de website www.Ideaalduaal.be (“Creatieve Inbreng”). Deze Creatieve Inbreng moet
voldoen aan de instructies gegeven bij de inschrijflink. Volgende vragen moeten beantwoord worden:
Beschrijf hoe jouw idee de opleidings-en bedrijfswereld beter met elkaar verbindt en welk probleem je
hiermee oplost? Waar kan jouw idee overal ingezet worden? Beschrijf hoe je op dit idee gekomen bent
en waarom je dit zelf tof vindt?
5.3 – De Creatieve Inbreng van de deelnemers zal worden geëvalueerd door een door de Organisator
samengestelde jury. De evaluatie zal gebeuren aan de hand van volgende criteria in de eerste selectie:
Duidelijkheid oplossing (50 punten) Schaalbaarheid (30 punten) Passie (20 punten).
De jury kiest vervolgens de winnaar of winnaars, die het meest beantwoordt/beantwoorden aan de
vooropgestelde criteria (de “Winnaar” of “Winnaars”).
5.4 –De geselecteerden die doorgaan naar de halve finale worden bekendgemaakt via mail op 18 maart
2019. Aan de halve finalisten wordt gevraagd volgende vragen te verduidelijken:
•
•
•
•
•

Geef een duidelijke omschrijving van jouw oplossing om de opleidings-en bedrijfswereld met elkaar
te verbinden en zijn er vergelijkbare oplossingen in de markt waar je weet van hebt?
Wie gaat er baat hebben bij jouw oplossing?
Welke stappen wil je ondernemen/zijn er nodig om je idee verder uit te werken?
Beschrijf de drie grootste hindernissen die je mogelijks kan tegenkomen en hoe je deze gaat
overwinnen (bv.: technische moeilijkheden, adaptatie problemen).
Hoe ziet jouw team eruit? Welke teamleden zijn er momenteel en hebben jullie reeds partners
gevonden om samen jouw oplossing mee vorm te geven?
De evaluatie zal gebeuren aan de hand van volgende criteria:

•
•
•
•
•

Duidelijkheid oplossing (20 punten)
Schaalbaarheid (20 punten)
Implementatiemap (20 punten)
Haalbaarheid ontwikkeling (20 punten)
Teamsamenstelling en samenwerking (20 punten)

De geselecteerden voor de finale worden bekend gemaakt via mail op 4 april 2019.
De geselecteerden voor de finale krijgen volgende opdracht:
Beschrijf in 7 minuten:
•
•
•
•
•

Hoe jouw oplossing eruitziet en waarom is dit eventueel anders dan andere oplossingen?
Welke gebruikers je hiermee gaat helpen?
Wat de mogelijke obstakels zijn die je kan tegenkomen en hoe je deze gaat overwinnen?
Het implementatieplan om jouw oplossing tot leven te brengen.
Waarom moeten we voor jullie moeten kiezen als team?
De evaluatie zal gebeuren aan de hand van volgende criteria:

•
•
•
•
•

Duidelijkheid oplossing (25 punten)
Schaalbaarheid (25 punten)
Haalbaarheid (15 punten)
Implementatiemap (15 punten)
Team (10 punten)
De finalisten zullen een skype dryrun aangeboden krijgen voorafgaand aan de finale waarin ze hun finale
pitch kunnen oefenen en waarin nog tips gegeven kunnen worden om deze pitch te optimaliseren.
Deze 3 winnaars worden teruggebracht naar drie winnaars in 3 categorieën: Creativiteit, WayForward
en Team.
De winnaars in deze drie categorieën worden beslist als volgt:

•
•
•

Creativiteit: een totale score die hoger is dan het gemiddelde van de 10 winnaars en de hoogste score
op duidelijkheid oplossing
WayForward: een totale score die hoger is dan het gemiddelde van de 10 winnaars en de hoogste score
op implementatieplan
Team: een totale score die hoger is dan het gemiddelde van de 10 winnaars en de hoogste score op
team
Elk team kan maximaal in 1 categorie winnen.
De winnaars worden bekendgemaakt op het slotevent van 13 mei 2019 in Technopolis.
5.5 – De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag kan niet worden
aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per
brief, e-mail of telefonisch) met de Organisator of een medeorganisator van de Wedstrijd. Alle
bijkomende mededelingen of publicaties in verband met de Wedstrijd gelden als punt van reglement.
Beslissingen tot aanduiding van Winnaars zijn definitief en zonder verhaal.
Artikel 6

Prijzen

6.1 – Gedurende het traject zullen de deelnemers in contact worden gebracht met het breder netwerk
van Syntra Vlaanderen. Hoe verder men vordert in het verloop van de wedstrijd, hoe verder dit zal
verruimen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen de kans hun netwerk uit te breiden door de
netwerkevents die Syntra Vlaanderen aanreikt. Onder de winnaars worden 3 Winnaars verkozen die
een Bongobon voor een ‘citytrip Deluxe’ ter waarde van 299 euro ontvangen. De overige finalisten
ontvangen een Bongobon voor ‘een dagje uit! Ter waarde van 29 euro. Indien de pijs toekomt aan een

team, staat dit team zelf in voor de eventuele verdeling van de prijs. De Winnaar staat zelf in voor het
betalen van de eventuele belastingen en bijkomende vergoedingen bij het in ontvangst nemen van de
prijs. Indien de geldprijs toekomt aan een team, zal het bedrag gelijk verdeeld worden over de teamleden.
6.2 – De Organisator kan op elk ogenblik de prijs wijzigen.
6.3 – Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een
evenement, een coachingsessie, …) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij
anders vermeld. Het is de Organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt.
6.4 – De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild, via welk kanaal ook.
Artikel 7 Juryleden
SYNTRA Vlaanderen stelt een vakjury samen voor zowel de tussentijdse selecties als voor de finale
jury. De jury bestaat uit minimum 5 leden, samengesteld uit: Dirk Kooreman van Microsoft, Tim
Rootsaert van Imec, Alexander Maeyaert vanuit Gan Belgium en Alexander Meukens vanuit Aiesec en
Flor Van der Eycken van de Vlaamse Scholierenkoepel. De jury wordt voorgezeten door Vickie
Dekocker vanuit Syntra Vlaanderen.

Artikel 8

Publicatie

8.1 – Door deel te nemen aan een Wedstrijd met een Creatieve Inbreng, verleent de deelnemer de
Organisator de toestemming om deze Creatieve Inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor
verschuldigd is en zonder enige beperking in tijd en ruimte:
(i) Te publiceren op website(s) van de Organisator en andere onlinekanalen evenals op de
kanalen van de mede-organisatoren
(ii) Te verwerken in het persportfolio en potentiële vermelding/deelname aan radio- en
televisieprogramma’s op om het eender welke technische wijze uit te zenden alsook te
reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.
8.2 – De Organisator is in geen geval verplicht om een Creatieve Inbreng ook effectief te publiceren en
gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een Creatieve Inbreng verwijderen.
Artikel 9

Intellectuele eigendomsrechten

9.1 – De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en
persoonlijkheidsrechten) te beschikken om het gebruik van zijn Creatieve Inbreng toe te laten en de
Organisator en zijn mede-organisatoren tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn Creatieve
Inbreng te vrijwaren. 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 rechthebbende(n) beschikt.
9.2 – De deelnemer stemt in met het verlenen van een eeuwige, onherroepelijke, wereldwijde, kosteloze
en niet-exclusieve licentie aan de Organisator om zijn Creatieve Inbreng te gebruiken, te reproduceren,
publiek mee te delen en een afgeleid werk van te maken, enkel met betrekking tot het testen en evalueren
van de Creatieve Inbreng tijdens de Wedstrijd, en met betrekking tot het promoten van de Creatieve
Inbreng.
Artikel 10

Aansprakelijkheid

10.1 – De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen
die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of het winnen van een prijs.

10.2 – De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer een
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
10.3 – De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische of menselijke fouten die plaatsvinden
tijdens de Wedstrijd of bij het verwerken van inschrijvingen.
10.4 – De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of
koeriersbedrijven bij het bezorgen van uitnodigingen en/of andere communicatie (zoals vertraging,
beschadiging, staking of verlies).
10.5 – Indien de Organisator genoodzaakt is de Wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het
Reglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de Organisator hiervoor op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld.
10.6 – De Organisator is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden
van de prijs door de Winnaar. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld
voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachting.
10.7 – De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator in artikel 9 doet geen
afbreuk aan het feit dat de Organisator in alle gevallen aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk
handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar
voornaamste verplichtingen onder de Wedstrijd.
Artikel 11

Persoonsgegevens

11.1 – De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Door deelname aan de Wedstrijd stemt iedere
deelnemer toe met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De volgende persoonsgegevens van
de deelnemers worden door de Organisator in een bestand opgenomen: naam en voornaam, leeftijd,
profiel (student – werknemer – werkgever).
11.2 – De verzamelde persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen het kader van de Wedstrijd.
Met uitzondering van de medeorganisatoren en behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering
van dit Reglement, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven of meegedeeld aan derden en/of
voor directe mailing anders dan met betrekking tot de Wedstrijd aangewend.
11.3 – De organisator ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een correcte en
relevante wijze gebeurt en beperkt blijft tot de specifieke doeleinden waarvoor uw gegevens werden
verzameld. Wij gebruiken uw contactgegevens voor het identificeren en publiceren van de Winnaars en
om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten.
11.4 - De Organisator bewaart de persoonsgegevens slechts zolang het redelijkerwijze nodig is voor
bovenvermelde doeleinden, namelijk zolang de Wedstrijd loopt en enige tijd na de afloop voor verdere
communicatie omtrent de prijzen en om reacties te kunnen afhandelen.
11.5 – De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke
toestemming die de deelnemers gegeven hebben bij het invullen van het deelnameformulier van deze
Wedstrijd. Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de
Wedstrijd in te trekken door een mail te sturen naar info@ideaalduaal.be Je kan steeds de andere rechten
met betrekking tot jouw gegevens uitoefenen overeenkomstig artikel 8 van onze Privacyverklaring
(https://www.syntravlaanderen.be/privacyverklaring).
11.6 – De Winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan de Organisator om melding te maken van
hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen. Bij perscommunicatie van of
evenementen rond deze Wedstrijd kunnen groepsfoto’s en sfeerbeelden geplaatst worden op onze
website of sociale mediakanalen. Het is steeds mogelijk om je hiertegen te verzetten en je toestemming
in te trekken als je niet wenst dat je identificeerbare foto’s gepubliceerd worden.

11.7 – Schade als gevolg van het gebruik van persoonsgegevens van de deelnemer door onbevoegden
kan in geen geval verhaald worden op de Organisator, indien deze alle noodzakelijke
beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.
Artikel 12

Data uitwisseling

12.1 – De Organisator is bereid om in het licht van het wedstrijdresultaat, en indien noodzakelijk en
voldoende gemotiveerd door de deelnemer, op niet-exclusieve wijze data en knowhow (de “Data”) ter
beschikking te stellen onder strikte voorwaarden, welke worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst en gegevensuitwisselingsovereenkomst, volgend op de bekendmaking
van de Winnaars en het servicedesignproces.
12.2 – De deelnemer erkent dat de resultaten die voortvloeien uit de verwerking van de Data ter
beschikking gesteld door de Organisator (de “Oplossing”) exclusief en van rechtswege eigendom zijn
van de Organisator. Een samenwerkingsovereenkomst kan voorzien in een licentie op de Oplossing ten
gunste van de deelnemer.
12.3 – De deelnemer verbindt zich ertoe de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken conform de
AVG/GDPR en in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door ontwerp (data
protection by design).
12.4 – De deelnemer verbindt zich ertoe de Oplossing aan de Organisator in een voor beide partijen
consulteerbare vorm ter beschikking te stellen.
Artikel 13

Mede-organisatoren

13.1 – De Wedstrijd wordt samen met een partner georganiseerd. De bepalingen waarvan sprake in het
Reglement, dienen te worden gelezen als verwijzend naar zowel SYNTRA Vlaanderen als de
medeorganisatoren bepaald in punt 11.2.
De medeorganisatoren van de Wedstrijd is MTI².

Artikel 14

Wijzigingen en publicatie reglement

14.1 – Indiens zulks vereist is, kan de Organisator dit Reglement aanpassen. Dit reglement wordt
bekendgemaakt op de website van Ideaal Duaal 2.0 en kan daar desgewenst worden afgedrukt.
www.ideaalduaal.be

