reglement
Artikel 1: Prijsvraag Utrecht Wereldberoemd
In 2018 worden vanuit de Provincie Utrecht prijzen uitgereikt aan de tien beste
ideeën die het erfgoed van de Provincie Utrecht wereldberoemd maken.
Artikel 2: Deelnemers
1.
Deelname staat open voor iedereen.
2.
Zowel natuurlijke- als rechtspersonen kunnen deelnemen aan de
prijsvraag.
3.
Deelname in groepen is mogelijk. Het prijzengeld wordt aan de
hoofddeelnemer uitgekeerd. Alle groepsleden dienen zich in te schrijven.
4.
Uitgesloten van deelname aan deze prijsvraag zijn zij die verbonden zijn
aan de prijsvraag via inkomen of bij de uitvoering.
5.
Deelname is gratis.

Artikel 4: Jury en wijze van jurering
1.
De provincie Utrecht stelt een jury samen van maximaal zeven leden.
2.
De leden van de jury mogen niet betrokken zijn of zijn geweest bij de
prijsvraag-inzendingen.
3.
De jury maakt een voorselectie van tien genomineerden en stelt hiervoor een
kort juryrapport op dat inhoudelijk toereikend onderbouwd is.
4.
Op de tien genomineerde prijsvraaginzendingen kan online worden gestemd.
5.
Uit de tien genomineerden selecteert de jury drie winnaars en stelt hiervoor
een juryrapport op dat inhoudelijk toereikend onderbouwd is.
6.
Naast de drie winnaars wordt de publieksprijs uitgereikt aan de genomineerde
inzending met de meeste publieksstemmen.
7.
De prijsvraagorganisatie garandeert anonimiteit bij jurybeoordeling.
8.
De jury beoordeelt de prijsvraaginzendingen aan de hand van de criteria
opgenomen op www.utrechtwereldberoemd.nl .
9.
De jury heeft de mogelijkheid om in haar oordeelsvorming weging aan te
brengen in de criteria. De jury maakt de weging voorafgaand aan de
beoordeling bekend. Alle inzendingen worden vervolgens langs die weging
beoordeeld.

Artikel 3: Indienen van ideeën
1.
De provincie Utrecht stelt een tijdvak vast waarbinnen inzendingen kunnen
worden ingediend. Na de deadline kunnen geen ideeën meer worden
ingezonden.
2.
Indienen van ideeën is uitsluitend mogelijk via de website
www.utrechtwereldberoemd.nl .
3.
Een deelnemer mag maximaal drie ideeën inzenden, mits deze afzonderlijk
worden aangeboden.
4.
De uitwerkingsvorm is vrij en bij voorkeur beeldend en bondig (maximaal 3
pagina’s).
5.
De inzending is een PDF bestand (klik hier voor een online PDF converter),
png of filmpje van maximaal 10 MB groot.
6.
Een inzending wordt ingediend via het prijsvraagformulier dat online
beschikbaar is. Een ‘account’ is vereist om de inzending te kunnen
uploaden. Je persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden dan de
prijsvraag worden gebruikt.
7.
Te laat of anders ingediende ideeën worden uitgesloten van deelname.
8.
Na succesvolle verzending ontvang je direct een bevestiging. Zo niet, stuur
dan zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór de deadline een e-mail naar
info@utrechtwereldberoemd.nl.
9.
Het is niet mogelijk om jouw idee na inzending te vervangen en/of aan te
passen.
Romeinse tijd in Nederland
Gedurende vijf eeuwen, tot ongeveer het jaar 480, maakte zuidelijk Nederland deel uit van het
Romeinse Rijk. De noordgrens werd gevormd door de Romeinse Limes. De Limes liep door de provincie
Utrecht heen. Langs deze Romeinse Limes zijn op verschillende plaatsen nog overblijfselen uit deze tijd zichtbaar.

De Inktpot, centrum Utrecht

Artikel 5: Prijzen en proces
1.
Het prijzengeld is in totaal €6.750,- en wordt verdeeld onder de beste tien
inzendingen.
2.
De beste ideeën winnen de volgende prijzen:
• Nummer 1: €2.500
• Nummer 2: €1.500
• Nummer 3: €1.000
• De overige genomineerden: Een luchtballonvaart boven de provincie Utrecht
• De publieksprijs: De Utrecht Wereldberoemd fiets.
3.
Wanneer je bij de beste tien ideeën hoort word je uitgenodigd voor de
prijsuitreiking. Je maakt kans op de 1e, 2e of 3e prijs en/of de publieksprijs.
Maximaal kun je dus €2.500,- en de Utrecht Wereldberoemd fiets winnen met
jouw idee. De prijzen zijn vrij te besteden en zodoende niet gekoppeld aan de
uitvoering van het idee.
4.
Uiterlijk 6 augustus 2018 worden de tien finalisten bekendgemaakt.
5.
Op 22 augustus 2018 vindt een pitchtraining plaats voor de tien finalisten. De
pitchtraining vindt plaats in Utrecht. Na de pitchtraining nemen de tien finalisten
filmpjes op waarin ze hun idee pitchen. Deze filmpjes worden gepubliceerd op de
website www.utrechtwereldberoemd.nl. In de maand september kan er gestemd
worden op de filmpjes voor de publieksprijs.
6.
De prijs wordt uitgereikt aan de indiener van het idee tijdens de prijsuitreiking op
zaterdag 6 oktober 2018. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op 6 oktober, kun je
geen aanspraak maken op de prijzen.
7.
Naast de finalisten zijn ook de overige deelnemers aan de prijsvraag van harte
uitgenodigd voor de prijsuitreiking en ideeënmarktplaats op zaterdag 6 oktober
2018. Tijdens de ideeënmarktplaats kunnen deelnemers in contact komen met
(markt)partijen die interesse kunnen hebben in het realiseren van de ideeën.
Artikel 6: Intellectueel eigendom
1.
Alle prijsvraaginzendingen blijven eigendom van de deelnemer.
2.
Tenzij schriftelijk (per e-mail) bezwaar kenbaar gemaakt wordt, kunnen alle
prijsvraaginzendingen openbaar gepubliceerd worden.
3.
Indien een prijsvraaginzending is aangemerkt door de provincie om over door te
denken dan gebeurt dit in overleg op initiatief van de provincie Utrecht.
Artikel 7: Slotbepalingen
1.
Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Prijsvraag Utrecht
wereldberoemd”.
2.
Dit reglement treedt in werking op het eerste moment dat de prijsvraag open staat.
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