WEDSTRIJDREGLEMENT
Prijs voor VROUWELIJK TALENT op het PLATTELAND

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Prijs
voor vrouwelijk talent op het pla9eland”.
Toela=ngsvoorwaarden.
1. Om deel te nemen aan deze wedstrijd moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
o vrouw zijn of een groep van vrouwen
o wonen op het pla9eland of een project uitvoeren op het pla9eland
o een ac=viteit ontwikkelen die getuigt van talent en,
o die niet alleen iets oplevert voor jezelf, maar die ook een meerwaarde is voor de
gemeenschap.
2. De ac=viteiten waaruit je talent moet blijken, lopen reeds of zi9en in de starFase.
3. De ac=viteiten situeren zich in het vrijwilligerswerk (non proﬁt), of in de social proﬁt sector
(zorgsector) of in de proﬁt sector (beroepsac=viteiten).
4. Kandidaten uit vorige edi=es mogen zich opnieuw kandidaat stellen. De prijswinnaars uit een
vorige edi=e van deze wedstrijd kunnen niet opnieuw deelnemen.
5. Alleen kandidaten waarvoor het inschrijvingsformulier volledig en correct is ingevuld, en voor 15
december 2017 per email gestuurd zijn naar mknaeps @Ons.be, of per brief naar Ons, Mar=ne
Knaeps Remylaan 4b te 3018 Wijgmaal worden in aanmerking genomen voor beoordeling.
Projectpartners
4 partners sloegen de handen in elkaar.
o Ons
o De Vlaamse overheid : Mevrouw Joke Schauvliege , Minister van omgeving, natuur en Landbouw.
o De provincie Limburg: Mevrouw Inge Moors, gedeputeerde voor pla9eland en landbouw.
o Cera.
Inschrijving
Kandidaturen moeten uiterlijk 15 december 2017 toekomen .
Inschrijven kan op 2 manieren: je schrij] jezelf in of je schrij] iemand anders in.
Je vult volldig het inschrijvingsformulier in dat je kan .
downloaden van de website talentophetpla9eland.be

Je kan dit digitaal terug sturen of per brief naar onderstaand adres :

digitaal : mknaeps @ons.be
Ons - Mar=ne Knaeps, Remylaan 4b te 3018 Wijgmaal
De inzendingen gebeuren op kosten van de afzender.
Persoonlijke gegevens worden enkel voor deze wedstrijd gebruikt en worden niet vrijgegeven aan derden.
Beoordeling
- Een jury beoordeelt de weerhouden inschrijvingen.
- De jury bestaat uit afgevaardigden van de partners.
- De jury kiest de =en genomineerden en de vier winnaressen a.h.v. volgende beoordelingscriteria: talent,
samenwerking, innova=e, betekenis voor het pla9eland, voorbeeldfunc=e, mate van engagement,
duurzaamheid, sociaal ondernemersschap

- Er wordt niet gecommuniceerd over de jurering.

Prijzen
Er zijn vier prijzen van € 2000.
Elke partner schenkt een prijs van € 2000.
Eén prijs wordt weerhouden voor een beginnend talent.
Er is slechts één prijs per winnaar .
Van de =en genomineerden maakt Ons-TV een reportage en zendt die uit in de loop van 2018-2019 op
Pla9elandsTV.
De winnaars verschijnen in het KVLV- magazine, Vrouwen met vaart.
Van de kandidaten verwachten we dat ze :
-

Aanwezig zullen zijn op de uitreiking van de prijs in 2018

-

Meewerken aan een uitzending voor OnsTv

-

Meewerken aan een ar=kel in Vrouwen met vaart

Bekendmaking winnaarsDe winnaressen worden bekend gemaakt op de Goed Gevoel Ladies Fair in 2018.
Plaats en =jds=p van deze uitreiking worden later medegedeeld.

