Prijsvraagreglement “Van Droom naar Prijs”
Inleiding
1. Deelname aan deze prijsvraag is mogelijk door inzending van een idee via de website
www.duurzaammobiliteit.nl, danwel gericht aan het emailadres info@duurzaammobiliteit.nl, en
is voorzien van naam, adresgegevens en e-mailadres. Door de inzending gaat de deelnemer
akkoord met de in dit reglement opgenomen bepalingen.

Organisatie
2. De prijsvraag is een initiatief van Duurzame Mobiliteit Diepenveen en wordt georganiseerd door
de groep HET BESTE IDEE, samen met de kwartiermaker Duurzame Mobiliteit. Diverse partners,
zoals Provincie Overijssel, gemeente Deventer, Duurzaam Diepenveen, Ondernemersvereniging
Diepenveen, Vrijwilligershulpdienst Diepenveen, ondersteunen de prijsvraag.

Wedstrijd, vakjuryprijs en publieksprijs
3. De prijsvraag is een wedstrijd waarbij een te jureren prestatie moet worden geleverd die bestaat
uit het bedenken van een originele en uitvoerbare idee/oplossing voor de volgende vragen:
Hoe reis je in 2025 van en naar Diepenveen? Hoe kom je bij het Deventer Ziekenhuis of bij het Hof
van Salland? Hoe duurzaam is dat vervoer, voor mens, milieu en planeet?
Verwoord dit in maximaal 200 woorden. Het is mogelijk om via de website van Duurzame
Mobiliteit nog tekeningen, afbeeldingen, impressies of filmpjes toe te voegen om de oplossing
nader toe te lichten.
4. Er kunnen twee prijzen gewonnen worden. De vakjuryprijs is een verrassingspakket rond
duurzaamheid. Naast de vakjuryprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. De publieksprijs
bestaat uit een zo goed mogelijke ondersteuning om het idee te realiseren.
5. Sluitingsdatum voor deelname is 30 april 2017 om 24:00 uur. Onvolledige inzendingen en
inzendingen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet meegenomen in de beoordeling.
6. Deelname staat open voor iedereen in Diepenveen en Deventer die een goed idee heeft ter
verbetering van het duurzaam vervoer in, van en naar Diepenveen.
7. Deelname aan de prijsvraag is gratis.
8. De deelnemer kan invloed uitoefenen op het resultaat door rekening te houden met de
beoordelingscriteria van de jury.
9. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in
organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.

Jury en beoordeling
10. De jury beoordeelt de inzending aan de hand van de volgende criteria:
- Oplossingsgericht: het idee moet een knelpunt voor reizigers oplossen, gericht op mobiliteit
en vervoer, met als kernwaarden gebruikersgemak, toegankelijkheid, beschikbaarheid en
betrouwbaarheid;
- Toepasbaarheid: het idee moet uitgevoerd kunnen worden in Diepenveen en Deventer, en
het liefst ook nog breder toegepast kunnen worden;
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Originaliteit: het idee moet zoveel als mogelijk ‘vernieuwend’ zijn, dat wil zeggen dat het idee
geheel nieuwe vormen behelst, maar ook dat het kan gaan om het verbeteren van bestaande
vormen en van condities zodat de bestaande vormen effectiever zijn.
Het secretariaat van de jury berust bij Duurzame Mobiliteit Diepenveen. De kwartiermaker van
Duurzame Mobiliteit toetst de inzendingen aan de indieningseisen en verstuurt de
ontvangstbevestigingen. Daarna worden de inzendingen voorgelegd aan de jury.
De jury beoordeelt alle inzendingen en nomineert maximaal tien inzendingen.
Alle inzendingen krijgen bericht of zij wel of niet genomineerd zijn.
De genomineerde inzendingen worden geplaatst op de website van Duurzame Mobiliteit. De tien
genomineerde indieners krijgen de mogelijkheid om hun idee te versterken/verder uit te
werken/beelden toe te voegen.
Genomineerde inzendingen met aanpassingen en uitwerkingen worden beoordeeld door de jury,
die vervolgens een keus maakt voor de vakjuryprijs.
De werkzaamheden van de jury vinden plaats in de maanden mei en juni 2017 en worden
afgesloten op de slotmanifestatie in juni 2017.

Slotmanifestatie en stemmen
17. De slotmanifestatie van de Duurzame Mobiliteit prijsvraag vindt plaats in juni 2017.
18. Op de slotmanifestatie kunnen de aanwezige Diepenveners zelf stemmen op de tien
genomineerde inzendingen met aanpassingen en uitwerkingen. Het idee met meeste stemmen
krijgt de publieksprijs.
19. Wethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer reikt de prijzen uit.

Slotbepalingen
20. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer Duurzame Mobiliteit Diepenveen
toestemming de ingezonden ideeën zonder voorafgaand overleg en enige vergoeding te
hergebruiken en op de website van Duurzame Mobiliteit Diepenveen en andere sites of media te
publiceren.
21. Daar waar sprake is van intellectueel eigendom van derden inzake de ingezonden ideeën zorgt de
deelnemer ervoor dat Duurzame Mobiliteit Diepenveen vrij gewaard is van aanspraken door
derden voor wat betreft het intellectuele eigendom.
22. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte
persoonsgegevens. Duurzame Mobiliteit Diepenveen mag de verstrekte persoonsgegevens in het
kader van de bekendmaking van genomineerden en winnaars vermelden via alle media,
waaronder begrepen radio, televisie en internet.
23. Duurzame Mobiliteit Diepenveen, juryleden, medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij
de prijsvraag kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect,
die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd.
24. Duurzame Mobiliteit Diepenveen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen
en/of de prijs te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen.
25. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor verdere vragen of opmerkingen over de prijsvraag van Duurzame Mobiliteit Diepenveen kan
contact opgenomen worden met de kwartiermaker, per e-mail: info@duurzaammobiliteit.nl, of per
telefoon: 06-52653005. Zie ook het websitedeel Prijsvraag op www.duurzaammobiliteit.nl.
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