Inschrijvingsformulier
1. CONTACTGEGEVENS
Naam: .................................................................................................................................................................................................
Voornaam: ..........................................................................................................................................................................................
Functie: ...............................................................................................................................................................................................
Tel: ......................................................................................................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................................................................................
Naam van de organisatie/instelling: ...................................................................................................................................................
Website: .............................................................................................................................................................................................
Adresgegevens: ..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

Ik heb kennis genomen van het Fireforum Awards 2019 reglement en ik ga ermee akkoord.

Plaats:

Datum ……/……/2019
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2. PROJECTBESCHRIJVING
Ik dien een project in voor de categorie (kruis aan wat past):
Brandveiligheid - sensibilisering en preventie voor de bevolking
Naam van het project:

Brandveiligheid - sensibilisering en preventie in een professionele context
Naam van het project:

Brandveiligheid in bouwprojecten - nieuwbouw, renovatie van gebouwen, infrastructuur, …
Naam van het project:

Brandbestrijding en interventie bij brand
Naam van het project:

Wetenschappelijke studies of eindwerken in verband met brandveiligheid
Naam van het project:

LIFE TIME ACHIEVEMENT

((*) Enkel vraag 10)

Naam van de persoon:
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3. BESCHRIJVING (°) EN MOTIVATIE
MAXIMUM 1500 TEKENS PER ANTWOORD
De relatie met brandveiligheid moet duidelijk blijken uit deze antwoorden.
1.

Wat zijn de doelstellingen van het project?

2.

Beschrijf heel nauwkeurig de doelgroep(en).

3.

Vermeld de verschillende fases van het project en de verschillende realisaties.

4.

Wat is de meerwaarde van dit project?

5.

Hebben de resultaten een positieve impact voor de overheid, de brandweer, de samenleving? Werden specifieke
meetinstrumenten ontwikkeld om de impact van het project te meten?

6.

Waardoor onderscheidt uw project zich?

7.

Met wie werd er samengewerkt om dit project te realiseren en geef aan op welke manier de samenwerking verliep.

8.

Wat zijn de voornaamste moeilijkheden die u hebt ondervonden en hoe hebt u deze opgelost?

9.

Is het project reproduceerbaar?

10. Beschrijf hierna het engagement van de persoon die in aanmerking komt voor de Life Time Achievement. (*)
(Enkel voor de Life Time Achievement)

U kan bij uw kandidatuur alle nodige plannen of schema’s voegen ter verduidelijking van het project. Indien de vraag niet van
toepassing is, gelieve de melding “nvt1” te noteren.
Voeg een korte video2 van maximum 120 seconden toe.
Uit de genomineerde projecten wordt een publieksprijs gekozen. Deze projecten zullen ter stemming aan het grote publiek
bekend gemaakt worden op de Fireforum Website.
De uiterste inschrijvingsdatum voor het indienen van een project is 30 september 2019 - 23:59.
Terug te sturen naar bart.vanbever@fireforum.be

1
2

nvt = niet van toepassing
Video Full HD 1920x1080 PAL (dit kan op basis van een powerpoint-presentatie)
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