Wedstrijdreglement

1. De wedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door Vicli en Signpost. Het doel is om voor het schooljaar 2017 - 2018 een
ICT-coördinator uit het Vlaams Onderwijs in ‘the picture’ te zetten voor zijn/haar uitmuntende opdracht. De winnaar
draagt gedurende één jaar de titel van ‘ICT-coördinator van het jaar’. Daarnaast selecteren we ook nog negen andere
ICT-coördinatoren die een eervolle vermelding verdienen.

2. Verloop
§
§
§
§
§
§

September 2017 t/m december 2017: nominatieronde
1 januari 2018 om 00.00 u.: nominatieronde wordt afgesloten
Januari 2017 t/m februari 2017: genomineerden worden bekendgemaakt op www.vicli.be
1 maart 2017 t/m 15 maart 2018: de jury beraadslaagt en duidt een winnaar aan
15 maart 2018: de winnaar wordt bekendgemaakt op de ‘Dag van de ICT-coördinator’
15 maart 2017 t/m 15 maart 2018: de winnaar draagt de titel ‘ICT-coördinator van het jaar’

3. Toelatingsvoorwaarden
De deelnemer;
§ is tewerkgesteld in het Vlaams Onderwijs;
§ heeft een functie waarbij het coördineren van ICT centraal staat;
§ maakt een korte video waarin hij zijn ICT-project toont (deze vraag wordt rechtstreeks via e-mail aan de
genomineerde gesteld in januari 2018);
§ zal aanwezig zijn op de Dag van de ICT-coördinator op 15 maart 2018 in Hogeschool PXL om kans te maken
als winnaar.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vicli zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer(s) zonder meer van deze wedstrijd uit te sluiten. Door hun deelname/nominatie aan de wedstrijd
verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

4. Nomineren
Iedereen die tewerkgesteld is Vlaanderen kan een ICT-coördinator uit het Vlaams Onderwijs nomineren.
Nominaties kunnen uitsluitend gebeuren via het online formulier: https://goo.gl/forms/tRqqXkpwElKq0Cz12.
In januari worden alle genomineerden vie e-mail gevraagd een korte video te maken waarin hij zijn ICT-project toont.
De genomineerden zullen ook door Vicli uitgenodigd worden om deel te nemen aan de ‘Dag van de ICT-coördinator’
op 15 maart 2018 om kans te maken als winnaar.

5. Jury
De Juryleden zijn: Jens Cuypers (Signpost), Jan Schuer (Smartschool), Marc Hermans (Departemenshoofd
lerarenopleiding PXL-Education), Kurt Gregoor (stuurgroep Vicli), Saki Kekis (stuurgroep Vicli), Stefan Cuppens
(stuurgroep Vicli), Serge Vrancken (stuurgroep Vicli), Davy Van Hemelen (stuurgroep Vicli), Luk Van Den Bossche
(stuurgroep Vicli), Michaël Van den Steen (stuurgroep Vicli) en Koen Vandenhoudt (voorzitter Vicli).
Vicli behoudt zich het recht om deze samenstelling te wijzigen.

6. Prijsuitreiking
De winnaar wordt bekendgemaakt op 15 maart 2018 tijdens de ‘Dag van de ICT-coördinator’ in Hogeschool PXL met
een bijhorende prijsuitreiking.

7. Publiciteit en aansprakelijkheid
Vicli handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8
december 1992). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van de wedstrijd zijn bestemd voor vicli,
met zetel te 3500 Hasselt, Vildersstraat 5. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en
rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.
De persoonsgegevens van de deelnemers en inzenders, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd
in de bestanden van Vicli, met zetel te 3500 Hasselt, Vildersstraat 5. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd
te beheren en de winnaars te identificeren.
Vicli kan deze gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en
initiatieven van zowel zichzelf als van andere organisaties. De betrokkene kan aangeven dat hij in de toekomst geen
informatie vanwege Vicli wenst te ontvangen.
Een vermelding van de genomineerden wordt geplaatst op de website van vicli samen met zijn/haar naam, school
en foto. Ingezonden foto’s dienen rechtenvrij te zijn.

