VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden voor deelname
1. Inzending van het formulier en idee voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van
deze wedstrijdvoorwaarden in.
2. Door deelname aan de prijsvraag ga je akkoord dat whatdoyoudo.eu je idee mag verwerken
en gebruiken in de app. Ook als je wellicht niet 1 van de prijzen hebt gewonnen.
3. Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
4. De organisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden
voldoen. De organisatie is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
5. Het idee moet vernieuwend zijn en toepasbaar, exacte kopieën van andere prijsvragen of
apps worden uitgesloten van deelname.
6. Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Inzendingen
•
•
•
•

Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via inspiration@whatdoyoudo.eu
De inzendtermijn voor de prijsvraag sluit op 31 oktober 2020 om 00.00 uur.
Een te laat ingezonden prijsvraag wordt geweigerd, deze wordt niet beoordeeld, maar ook
niet teruggestuurd.
Iedere deelnemer mag meerder ideeën inzenden.

Bijzondere voorwaarden voor deelname
•
•
•

Deelname aan de wedstrijd staat voor iedereen open.
De prijs in euro’s is € 150 voor de 1e prijs, € 100 voor de 2e prijs en € 50 voor de derde prijs.
Om tot één van de prijswinnaars te behoren dien je whatdoyoudo.eu aan te bevelen bij
vrienden en bekenden via minimaal 2 sociaalmedia apps. Dit kan zijn bij Facebook,
Instragram, Twitter, Youtube of linked-in.

Jurering en prijs
•
•
•
•
•
•
•
•

De jury bestaat uit leden van ons team. Zij zijn terug te lezen op de website.
Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 1. de impact en
inhoudelijke kwaliteit; 2. de originaliteit c.q. creativiteit.
De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu
de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt
echter uitsluitend door middel van anonieme beoordeling van de ingezonden formulieren.
Nadat de winnaar publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn / haar deelname
aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
De aan de winnaar toegekende prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaar ter
beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig
duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
De Prijs zal voor 14 november 2020 worden uitgereikt.
Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden
gecorrespondeerd.

Auteursrechten en gebruik
Wanneer de ideeën in bezit zijn van whatdoyoudo.eu kan geen aanspraak meer gemaakt worden op
leges die voort zouden kunnen vloeien uit het idee. Op dat moment wordt het idee eigendom van
whatdoyoudo.eu en zal worden toegepast in de daarvoor bestemde app. Het team houdt zich het
recht voor om in overleg met de deelnemers te overleggen om hun namen te vermelden in de app als
zijnde inspirator van dit deel.

