Wedstrijdreglement Ideeënprijsvraag
In de kiem gescoord - editie 2013
‘Beton voor de natuur’

Artikel 1 Algemeen
Ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord’is een initiatief van het Cement&BetonCentrum.
In de kiem gescoord is een openbare ideeënprijsvraag.

Artikel 2 Doel
Met deze prijsvraag wil het Cement&BetonCentrum een stimulans geven aan innovatie in
ontwerp en toepassing van beton.

Artikel 3 Thema
Het thema voor de editie 2013 is ‘Beton voor de natuur’.
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Toelichting
Het Cement&BetonCentrum zoekt vernieuwende ideeën voor de toepassing van beton ten
behoeve van natuurbeleving, -ontwikkeling en/of -bescherming. Het vernieuwende karakter
kan betrekking hebben op zowel de toepassing (functie/product) als het materiaal (materiaalen producteigenschappen/productie).
Voorop staat dat de voorgestelde betontoepassing bijdraagt aan natuurbeleving, -ontwikkeling
en/of -bescherming.
Schaalgrootte is niet relevant (van schuilhut tot uitkijktoren, van oeverbescherming tot
waterberging, van vistrap tot wildviaduct, van faunapassage tot vogelhuisje).
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Artikel 4 Deelname
Deelname aan deze openbare ideeënprijsvraag staat open voor iedereen die denkt een bijdrage
te kunnen leveren aan de toepassing van beton in natuurbeleving, -ontwikkeling en/of bescherming.
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus/bedrijven, evenals degenen die op
enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de
ideeënprijsvraag.

Artikel 5 Aanmelding en Inzendingen
Aanmelding vooraf via de website www.indekiemgescoord.nl is noodzakelijk.
Inschrijvers ontvangen een uniek registratienummer en informatie over het uploaden van de
ideeën.
Alle ideeën moeten worden ingezonden onder registratienummer, dit nummer moet zichtbaar
zijn op alle bij de inzending behorende bescheiden. De informatie op de inzendingen dient
anoniem te zijn, vrij van persoonsnaam, bedrijfsnaam en/of bedrijfslogo.
Wordt door een inzender meer dan één idee ingezonden, dan moet voor elk idee een nieuw
registratienummer worden aangevraagd en krijgt elk idee een ander motto.
Inzendingen kunnen in de Nederlandse of in de Engelse taal zijn.
Inzendingen moeten worden geüpload en bestaan uit:
○ een digitaal tekstdocument (Word) bestaande uit maximaal twee pagina’s met
motivatie, vrij van persoonsnaam, bedrijfsnaam en/of bedrijfslogo, wel voorzien van
registratienummer en motto; deze dienen links bovenaan te worden vermeld;
○ digitale beelddocumenten (pdf, jpg, eps, tiff, maximaal 25 MB), vrij van
persoonsnaam, bedrijfsnaam en/of bedrijfslogo, eveneens voorzien van
registratienummer en motto links bovenaan;
○ verklaring dat het idee geestelijk eigendom is van de ontwerper (verplicht veld bij
inzending);
○ overig aangeboden materiaal, anders dan bovenstaand, wordt niet in de beoordeling
betrokken.
Artikel 6 Tijdschema
○ Bekendmaking prijsvraag: voorjaar 2013
○ Sluitingsdatum inzendingen: 20 oktober 2013.
○ Jurering: begin november 2013
○ Bekendmaking en prijsuitreiking: 29 november 2013
Artikel 7 Jury
○ De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit vijf leden.
De vakjury bepaalt één winnaar uit maximaal drie nominaties, en daarnaast maximaal
twee eervolle vermeldingen.
○ De jury wordt door het Cement&BetonCentrum voor één jaar benoemd.
○ De jury is onafhankelijk en doet een autonome uitspraak.
○ De jury beoordeelt de inzendingen in een besloten zitting.
○ De jury heeft de vrijheid om aanvullende informatie bij een inzending te verzamelen
en te betrekken.
○ Tegen het oordeel van de jury staat geen bezwaar open en over de beslissing kan niet
worden gecorrespondeerd.

Artikel 8 Beoordelingscriteria
De jury zal de inzendingen beoordelen op de volgende criteria:
○ nieuwheid/originaliteit;
○ technische en economische haalbaarheid;
○ relevantie voor natuur en maatschappij;
○ presentatie.

Artikel 9 Prijs en prijsuitreiking
De prijs voor het beste idee bestaat uit:
○ een voucher ter waarde van € 5.000 als bijdrage in nader onderzoek/uitwerking van
het idee, te besteden in overleg met Cement&Betoncentrum;
○ een 'in de kiem gescoord' Award;
De jury kan maximaal twee inzendingen onderscheiden met een eervolle vermelding.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een nader te formuleren evenement.

Artikel 10 - Auteursrechten
Ingezonden ideeën blijven het intellectuele eigendom van de inzender, met behoud van de
bijbehorende rechten.

Artikel 11 – Publiciteit
Het Cement&BetonCentrum heeft het recht de inzendingen te publiceren, op haar websites
en in folio-publicaties.

Artikel 12 - Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2013 en kent een werkingsduur van één jaar.
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