Reglement Fireforum Awards 2017
Artikel 1: Doel
De “Fireforum Awards 2017” wordt georganiseerd door Fireforum vzw en heeft als doel de beste
projecten1 , ingediend door een natuurlijk of rechtspersoon2 gevestigd in België, te belonen die de
brandveiligheid van personen en goederen bevorderen.
Artikel 2: Selectiecriteria
Voor de Fireforum Awards 2017 komen de projecten in aanmerking die zijn beschreven volgens de
motivatiecriteria opgenomen in het inschrijvingsformulier.
De projecten worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:
-

Administratieve volledigheid

-

Ambitie van het project

-

Presentatie

-

Originaliteit, vernieuwend of innovatief karakter

-

Maatschappelijke meerwaarde (voor de bevolking, industrie en de brandweerdiensten)

-

Impact van het project

-

Reproduceerbaarheid

-

Zelfevaluatie

Artikel 3: Selectie
De selectie gebeurt door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de gebruikers, de
voorschrijvers, de brandweer, de wetenschappelijke wereld en Fireforum magazine.
Tijdens een besloten vergadering:
-

beoordeelt de jury de projecten op basis van de verschillende selectiecriteria,

-

stelt de jury een lijst van 3 genomineerden op per categorie en

-

duidt de jury de winnaar van de Fireforum Awards 2017 aan per (sub)categorie op basis van
de scores op de verschillende selectiecriteria.
De beslissing van de jury is onherroepelijk en er is geen beroep mogelijk.
De jury kan beslissen om in een categorie geen Award toe te kennen.
De projecten worden door de jury strikt vertrouwelijk beoordeeld en behandeld.
De jury zal bij gewone meerderheid beslissen. De voorzitter heeft geen stemrecht, hij zal enkel
beslissen bij gelijkheid van stemmen.
De namen van de individuele juryleden worden niet vrijgegeven.
Uit de genomineerde projecten wordt een publieksprijs gekozen. De genomineerden kunnen hun
project ter stemming aan het grote publiek bekend maken op de Fireforum Website. Een korte video
(bij voorkeur) of een geanimeerde presentatie (automatisch) van maximum 120 seconden mogen
hiervoor ingediend worden.
1

2

Met’project’ wordt bedoeld, alle dossiers die in het kader van de Fireforum Awards 2017 worden ingediend.
Bij familiale betrokkenheid met de indiener neemt het jurylid niet deel aan de stemming.

Artikel 4: Categorieën
De Fireforum Awards 2017 kunnen toegekend worden aan projecten in de volgende zes categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brandweer
Architecten en studiebureaus
Interne preventieadviseurs (excl. Brandweer)
Wetenschappelijke instellingen en opleidingscentra
Voor de jeugd
Life Time Achievement

Een project kan slechts tot één categorie behoren.
De projecten moeten gerealiseerd zijn in de periode 30 juni 2015 – 30 september 2017, met
uitzondering voor de projecten binnen de categorie Life Time Achievement.
Artikel 5: Inschrijvingen
Inschrijvingen moeten uiterlijk op 30 september 2017 23u59 in het bezit zijn van Fireforum vzw.
De inschrijving gebeurt uitsluitend via het inschrijvingsformulier dat op de website
www.fireforum.be beschikbaar is. De projecten moeten in het Nederlands of in het Frans beschreven
worden. Het ingevuld inschrijvingsformulier kan enkel per email worden verstuurd naar
info@fireforum.be.
Artikel 6 : Wettelijke en ethische regels
De auteur van het project is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De inschrijving houdt geen
overdracht van auteursrecht in, met uitzondering van wat volgt. Fireforum vzw verwerft het recht de
ingeschreven projecten te gebruiken voor publicaties van journalistieke aard alsook ter beschikking
te stellen aan derden met vermelding van de bron. De inschrijver vrijwaart Fireforum vzw voor alle
aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
De projecten mogen geen schending uitmaken van de toepasselijke wetgeving, en mogen geen
beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die kunnen aanzetten tot discriminatie op basis
van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, beroep of andere overtuigingen.
Artikel 7: Uitsluiting van een project
Fireforum vzw en de leden van de jury behouden zich het recht voor een project uit te sluiten,
bepaalde inhoud van het project te verwijderen, of een al toegekende prijs in te trekken indien het,
deels of in zijn geheel, niet tijdig is ingediend of strijdig is met een of meerdere bepalingen van het
reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
De jury behoudt zich het recht voor om een project in een andere, dan door de indiener aangeduide,
categorie onder te brengen.
Artikel 8: Aanwezigheid op het evenement.
De genomineerden dienen tijdens de uitreiking aanwezig te zijn of in geval van overmacht zich te
laten vertegenwoordigen.

