EDELWEISS AWARDS 2021 – WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1 – Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door RaDiOrg vzw, de Belgische vereniging voor mensen met een
zeldzame ziekte, met maatschappelijke zetel p/a EURORDIS, Egmontstraat 11, 1000 Brussel,
ondernemingsnummer 0895.838.154, hierna ‘de organisator’ genoemd.
Artikel 2 – Doel van de wedstrijd
De wedstrijd ‘Edelweiss Awards’ heeft tot doel om 5 laureaten (natuurlijke personen, verenigingen of feitelijke
groeperingen) te belonen voor hun acties in het kader van zeldzame ziekten en ten voordele van patiënten die
eraan lijden.
De organisator zal een prijs uitreiken aan een laureaat in elk van de volgende categorieën:
o

DE EDELWEISS AWARD VOOR EEN PROJECT VAN EEN BELGISCHE PATIËNTENVERENIGING
Deze prijs beloont een opmerkelijke, concrete actie of een bijzonder project van een vereniging voor
patiënten met een zeldzame zieke. Het betreft een project dat een positieve verandering teweeg kan
brengen voor patiënten met een zeldzame ziekte. De betreffende actie of het project moet lopen
en/of operationeel en/of afgesloten zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.
De winnende vereniging ontvangt 1000 euro als ondersteuning voor het project.

o

DE EDELWEISS AWARD VOOR EEN OPMERKELIJKE PATIËNT
Deze prijs beloont een patiënt die op een uitzonderlijke manier de stem of het gezicht is geweest van
een groep mensen met een zeldzame ziekte en die daarmeehun situatie positief heeft beïnvloed.

o

DE EDELWEISS AWARD VOOR (EEN) ZORGPROFESSIONAL(S)
Deze prijs beloont professionals in de zorg die (persoonlijk of gezamenlijk) op een bijzondere manier
bijdragen aan een optimale zorg voor mensen met een zeldzame ziekte. De jury hecht bijzonder
belang aan initiatieven die bijdragen tot geïntegreerde, multidisciplinaire en aangepaste zorg. Er
wordt bijzondere aandacht gegeven aan kandidaten die patiënten betrekken bij hun activiteiten.
Nominaties die ondersteund worden door patiënten genieten een bijzondere voorkeur.

o

DE EDELWEISS AWARD VOOR MAATSCHAPPELIJKE INCLUSIE VAN PERSONEN MET EEN ZELDZAME
ZIEKTE
Deze prijs beloont acties/projecten van personen, organisaties of verenigingen die streven naar
maatschappelijke inclusie (opleiding, werk, vrije tijd) van mensen met een zeldzame ziekte. Deze prijs
is bestemd voor personen, organisaties of verenigingen waarvan de gebruikelijke activiteiten niet op
een specifieke manier gelinkt zijn met zeldzame ziekten.

o

DE EDELWEISS AWARD VOOR AANDACHT VOOR ZELDZAME ZIEKTEN IN DE MEDIA
Deze prijs beloont een bijdrage of reportage in de media (krant, tijdschrift, radio, televisie, …) die er
tussen 1 maart 2020 en 15 juni 2021 toe heeft bijgedragen om de zeldzame ziekten beter bekend te
maken bij een breed publiek in België.

Artikel 3 – Duur van de wedstrijd
De wedstrijd loopt van xx april 2021 tot xx juni 2021, middernacht. Eind september 2021 zal de jury de
laureaten aanduiden, en de prijzen zullen eind oktober 2021 worden overhandigd tijdens een virtueel of fysiek
evenement.
Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden voor genomineerden
De wedstrijd staat open voor nominatie van elke meerderjarige (of minderjarige met toestemming van de
ouders) natuurlijke persoon met een adres in België die individueel en persoonlijk wordt voorgedragen, en voor
elke groep mensen, feitelijke vereniging, vzw of stichting naar Belgisch recht die actief is op het Belgische
grondgebied.

De deelname verloopt via de nominatie van kandidaten, aan wie vervolgens wordt gevraagd om hun nominatie
als kandidaat voor de wedstrijd te aanvaarden. Iemand nomineren kan uitsluitend via het online formulier dat
hier terug te vinden : www.radiorg.be . Het is niet mogelijk voor personen om zichzelf voor te dragen.
Volledige dossiers die aan alle bovenvermelde voorwaarden beantwoorden, worden geselecteerd en ter
beoordeling voorgelegd aan een jury bestaande uit diverse stakeholders uit de gezondheidszorg Een
onvolledige of onjuiste inschrijving of een inschrijving die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, kan niet in
aanmerking worden genomen en zal tot nietigheid van de deelname leiden.
Artikel 5 – Fasen van de wedstrijd
-

Fase 1: de nominatieperiode van de kandidaten loopt van 1 april tot 15 juni 2021.

-

Fase 2: in juli 2021 worden de dossiers van de kandidaturen doorgenomen door de wedstrijdjury, die
per categorie 3 finalisten zal selecteren. Die finalisten worden via e-mail verwittigd. Aan de finalisten
in de eerste drie categorieën zal worden gevraagd om een korte voorstelling voor te bereiden van
zichzelf
en
van
de
actie
waarvoor
ze
werden
geselecteerd.

-

Fase 3: de voorstellingen van de finalisten worden voorbereid tijdens de maanden augustus en
september 2021.

-

Fase 4: de organisator verspreidt de voorstellingen van de finalisten via zijn communicatiekanalen
(website en sociale media) van 1 september tot 15 oktober 2021.

-

Fase 5: de laureaten voor elke wedstrijdcategorie worden uiterlijk eind september 2021 aangeduid
door de jury. De laureaten worden via e-mal geïnformeerd. Daarnaast worden ze bekendgemaakt via
de communicatiekanalen van de organisatie (website en sociale media) en een persbericht.

-

Fase 6: de prijzen worden overhandigd (zie hierna).

Artikel 6 – Overhandiging van de prijzen
De prijzen bestaan per categorie uit een trofee met de naam van de laureaat erin gegraveerd, die eind oktober
2021 worden overhandigd tijdens een plechtigheid. Dit evenement zal afhankelijk van de omstandigheden met
betrekking tot de coronapandemie virtueel of fysiek worden georganiseerd.
De laureaat in de categorie ‘patiëntenvereniging’ zal naast de trofee een bedrag van 1.000 euro ontvangen bij
wijze van steun voor het winnende project.
Artikel 7 – Verantwoordelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld:
-

voor verbindingsproblemen met de deelnemende websites als gevolg van een technisch defect of
overbelasting van het netwerk,
voor de gebrekkige werking van ontvangstapparatuur, voor internetstoringen die het goede verloop
van de wedstrijd belemmeren, met name als gevolg van externe kwaadwillige daden,
voor het verlies van gegevens,
voor een technisch, logistiek, hardware- of softwareprobleem van welke aard ook dat de mogelijkheid
tot deelname aan de wedstrijd heeft verhinderd of beperkt.

Artikel 8 – Uitsluiting
Elke overtreding van dit reglement kan tot uitsluiting van de kandidaat leiden. Een onvolledige inschrijving of
een inschrijving waarvan de gegevens niet correct zijn, wordt als nietig beschouwd. Frauduleuze deelnamen
worden geannuleerd.
Artikel 9 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens in verband met de deelname aan de wedstrijd worden verwerkt door de organisator
RaDiOrg vzw, in overeenstemming met de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).
De gegevens worden bij de inschrijving voor de wedstrijd ingezameld. De organisator verzamelt en gebruikt
enkel die persoonsgegevens die nodig zijn voor de organisatie, uitvoering en opvolging van de wedstrijd. Het
gaat meer bepaald om de volgende gegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, taalkeuze,
telefoonnummer, geslacht en nationaliteit.
Met het oog op de wedstrijd worden de ingezamelde gegevens gedeeld met de wedstrijdjury.
Elke kandidaat beschikt over het recht op inzage, wijziging, correctie of wissing van zijn gegevens. Die rechten
kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende
adres: info@radiorg.be

Artikel 10 - Geval van overmacht en wijziging
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zich wegens een geval van overmacht, een
gebeurtenis of gebeurtenissen buiten zijn wil om of een geval van fraude verplicht ziet de wedstrijd op te
schorten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren. De organisator behoudt zich in elk geval het
recht voor om de deelnameperiode te verlengen en om gelijk welke aangekondigde datum te verplaatsen. De
in dit reglement opgegeven datums worden dus ter informatie vermeld en kunnen tijdens het wedstrijdverloop
worden gewijzigd door de organisator.
Artikel 11 – Reglement
Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de kandidaat zijn nominatie en alle voorwaarden van dit
reglement uitdrukkelijk goedkeuren, en deze goedkeuring bevestigen bij zijn inschrijving.
De loutere deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige goedkeuring zonder voorbehoud van dit
volledige reglement en van elke beslissing die de organisator neemt.
Bij gebrek aan goedkeuring van dit reglement kan de kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Dit
reglement kan worden geraadpleegd op de website : www.radiorg.be

