Reglement van de wedstrijd "1001 ideeën - Red de biodiversiteit!"
1. Organisator
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel), in
samenwerking met de regionale en federale administraties voor leefmilieu.
2. Doel van de wedstrijd
1001 ideeën - Red de biodiversiteit!*
Wedstrijd georganiseerd van 15.09.2015 tot 10.04.2016.
Elke persoon of groep (minimum 3 personen), zonder leeftijdslimiet, kan één of meerdere ideeën
indienen om met meer respect voor de planeet te gaan leven. Goede ideeën zullen worden gepubliceerd
in het kader van het project "1001 acties - Red de biodiversiteit!"* (herwerkte versie van het boek "366
tips voor de biodiversiteit") en de beste ideeën krijgen een prijs.
Een jury bestaande uit experten van het KBIN (Nationaal knooppunt biodiversiteit en CEBioS) en van de
regionale en federale administraties voor het leefmilieu zullen de winnaars bepalen op basis van
effectiviteit, originaliteit en creativiteit van de ideeën, rekening houdend met de leeftijdscategorie van
de deelnemer(s).
3. Prijzen
De beste ideeën worden bekroond met één van de prijzen vermeld op de webpagina
(http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/nl/wedstrijd_693.aspx) over de wedstrijd. De prijzen
worden bij voorkeur overhandigd tijdens een evenement georganiseerd door het Museum voor
Natuurwetenschappen op 20 mei 2016. Indien sommige prijswinnaars verhinderd zijn, kunnen ze hun
prijs ook achteraf komen afhalen, ter plaatse en op afspraak (ten laatste op 15 juli 2016). De prijzen
worden in geen geval omgewisseld of omgezet in contanten.
4. Deelnamevoorwaarden
Door deelname aan deze wedstrijd gaan de deelnemers volledig akkoord met dit wedstrijdreglement,
met inbegrip van eventuele latere wijzigingen wanneer die bijvoorbeeld door overmacht nodig blijken.
De deelnemers zullen zoveel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De
wedstrijd richt zich uitsluitend naar inwoners van België, zonder leeftijdslimiet.
Om deel te nemen volstaat het om het online formulier in te vullen. Basisgegevens voor dit formulier zijn
de gegevens van de deelnemer(s) en het voorgestelde idee. Deelnemers kunnen hier ook een toelichting
aan toevoegen evenals een originele presentatie van het idee. Deze presentatie kan als volgt worden
overgemaakt: een internetlink, een email naar biodiversiteit@natuurwetenschappen.be, via een
toepassing die het mogelijk maakt om grote elektronische bestanden te delen, overmaken via de post
aan het Nationaal knooppunt biodiversiteit (KBIN), ter plaatse afleveren in het Museum). De organisatie
zal niet instaan voor verzendingskosten en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke vergissingen door de
deelnemer(s), o.a. betreffende zijn identificatie en gegevens.
5. Aansprakelijkheid van de organisator
De organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, onkosten,
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zouden voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd en
uit de toekenning van de prijzen.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door het internet veroorzaakte defecten in
het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken die het versturen van mails zouden kunnen
storen.

Indien de actie al dan niet gedeeltelijk uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moet worden, voor
redenen die buiten de wil van de organisator vallen, zal deze geen enkele vorm van aansprakelijkheid
aanvaarden.
6. Aansprakelijkheid van de deelnemers
De deelnemers garanderen dat de voorgestelde ideeën geen inbreuk zullen vormen op enig recht van
derden of op enige wetgeving. De deelnemer die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd staat
borg voor elk verhaal, en dit zonder beperking van het bedrag, dat een derde tegen de organisator zou
stellen.
7. Publicatie van de resultaten
De winnaars zullen na de deliberatie van de jury persoonlijk op de hoogte worden gebracht. De officiële
uitreiking van de prijzen is voorzien op vrijdag 20 mei 2016 in het KBIN. De winnaars zullen hiervoor
gecontacteerd worden via het emailadres dat werd ingediend bij inschrijving voor de wedstrijd. Indien
dit emailadres in tussentijd wordt opgezegd of niet meer wordt gebruikt, dient de deelnemer de
organisatie hiervan via elektronische weg op de hoogte te brengen en daarbij ook het nieuwe emailadres
te vermelden.
De ingediende ideeën en projecten zullen worden gebruikt voor de publicatie van de resultaten evenals
voor publicatie en verspreiding in het kader van het project "1001 voor de biodiversiteit"* (via internet,
Facebook of enige andere communicatievorm) met vermelding van de naam van de auteurs.
8. Ingezamelde gegevens
De door u voor deze actie meegedeelde persoonlijke gegevens zullen alleen in het kader van het project
"1001 voor biodiversiteit"* gebruikt worden. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er
uitdrukkelijk mee akkoord dat het KBIN deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden mag bewaren
en verwerken. Uw gegevens zullen in geen geval aan andere overheden of derde partijen (buiten deze
van de jury) worden meegedeeld.
Zoals voorzien door de Privacywet, kunt u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen
door het KBIN te contacteren (Nationaal knooppunt biodiversiteit, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel
of via biodiversiteit@natuurwetenschappen.be).
9. Klachtenregeling
Elke betwisting of klacht in verband met deze actie moet per aangetekend schrijven gericht worden aan
het Nationaal knooppunt biodiversiteit, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel.

___
* Het project "1001 voor de biodiversiteit" omvat drie luiken:
- 1001 ideeën - Red de biodiversiteit: organisatie van een ideeënwedstrijd;
- 1001 acties - Red de biodiversiteit: uitbreiding van het aantal aangeboden acties en modernisering
van het boek / instrument "366 tips voor de biodiversiteit";
- 1001 beslissingen - Red de biodiversiteit: organisatie van een evenement op 20 mei 2016 ter
gelegenheid van de internationale dag van de biodiversiteit met als thema "de beslissingen uit het
verleden en voor de toekomst".

