Reglementering
WRC-prijs 2019

Artikel 1 - Organisatie en doelen van de prijs
De Water Resilient Cities (WRC)-prijs wordt ieder jaar georganiseerd om de beste projecten te
promoten op het gebied van gebruik van duurzame afwateringssystemen (Sustainable Drainage
Systems ofwel SUDS) in een stedelijke omgeving. Deze prijs is een initiatief van de partners van een
Europees "Interreg 2 Seas"-programma dat grensoverschrijdende samenwerking tussen Engeland,
Frankrijk, Nederland en België ondersteunt.

Artikel 2 - De prijs
De prijs bestaat uit een trofee, een certificaat en publiciteit via de website van Water Resilient Cities,
inclusief een persbericht.

Artikel 3 - Deelnemers
Er kan door elke organisatie aan deelgenomen worden, inclusief bedrijven, universiteiten en
overheidsinstellingen, gevestigd in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 4 - Indieningsdatums
De openingsdatum voor inschrijvingen is maandag 17 juni 2019.
De deadline voor inschrijvingen is woensdag 31 juli 2019 om 23.59 uur Britse zomertijd.

Artikel 5 - Verzoek om informatie
Verzoeken om informatie over de toewijzingsprocedure kunnen gestuurd worden naar:
interreg.wrc.award@gmail.com

Artikel 6 - Deelnameformulieren
Het deelnameformulier kan gedownload worden op de website van het WRC-project:
https://waterresilientcities.eu/

Artikel 7 - Deelnameformulieren inzenden
Deelnameformulieren kunnen in het Nederlands, Engels of Frans ingevuld worden. Vul het formulier
in en stuur het in Word- of PDF-formaat naar: interreg.wrc.award@gmail.com

Artikel 8 - Voorwaarden met betrekking tot deelnameformulieren
Om in aanmerking te komen moeten de deelnameformulieren op tijd verzonden zijn en moet aan alle
voorwaarden die op het deelnameformulier staan aangegeven worden voldaan.

Artikel 9 - Selectieprocedure
Een internationale selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en kan naar eigen goeddunken
beslissen welk(e) project(en) voor deze prijs geselecteerd worden.

Artikel 10 - Leden van de internationale selectiecommissie
De leden van de internationale selectiecommissie dienen alle professionele of persoonlijke relaties
aan te geven met de deelnemers of de voor de prijs ingediende projecten.

Artikel 11 - Prijswinnaars
Er zal voor 31 augustus 2019 door de organisatoren contact worden opgenomen met de
prijswinnaar(s).

Artikel 12 - Publiciteit
Door het indienen van een project voor de prijs gaan de deelnemers akkoord hier niets over te
publiceren en de media er niet over te informeren voorafgaand aan de prijsuitreiking, tenzij anders is
overeengekomen met de organisatoren van de prijs. De prijsuitreiking en het bekendmaken van de
resultaten zal tijdens de "Interreg 2 Seas"-conferentie in Nijmegen op 12 september 2019
plaatsvinden. De deelnemers worden uitgenodigd om aan de prijsuitreiking deel te nemen, maar zijn
hiertoe niet verplicht. De winnende deelnemer heeft het recht om na de prijsuitreiking zijn/haar
selectie bekend te maken.

Artikel 13 - Gebruik van informatie van de deelnemers
Door het indienen van een deelnameformulier gaat de deelnemer ermee akkoord dat het WRC Awardteam de door de deelnemer voor de prijs ingediende informatie, namen, foto's en logo's kan
behouden en publiceren ten behoeve van promotie voor de prijs.

