Actievoorwaarden Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat
§ 1.) Algemeen
1. Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘’Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat’’
(hierna: ‘’Actie’’) die wordt georganiseerd door de Provincie Gelderland, Omroep Gelderland en de Gelderse
Sport Federatie (hierna ‘’Afzenders’’).
§ 2.) In aanmerking komende deelnemers
1. Deelnemende organisaties (hierna ‘’Deelnemers’’) moeten op het moment van deelname in de provincie
Gelderland zijn gevestigd en moeten een in Nederland in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
geregisterd zijn, dan wel in een rechtsvorm zonder persoonlijkheid als een rechtsvorm met persoonlijkheid.
2. Personen die zich namens de Deelnemer voor deelname registeren moeten op het moment van deelname
ten minste 18 jaar oud zijn en het recht hebben om de deelnemende zaak naar buiten toe te
vertegenwoordigen. Deelnemers aan de Actie moeten oprichters of eigenaren, partners of werknemers zijn
(mits zij toestemming hebben van hun management of bestuur om deel te nemen).
3. In elke Actie moet minimaal één Deelnemer partner zijn van het Gelders Sportakkoord. Deelnemers die een
Actie willen indienen die nog geen partner zijn van het Gelders Sportakkoord, kunnen partner worden.
Daarvoor dienen zij contact op te nemen met de backoffice van het Gelders Sportakkoord via
info@gelderssportakkoord.nl
4. Om de samenwerkingen te stimuleren moeten minimaal twee Deelnemers samenwerken aan een Actie.
5. Deelnemers en de personen die namens die ondernemingen aan de Actie deelnemen, zijn niet betrokken
geweest en zullen niet betrokken zijn bij openbare controverses, drugsgebruik, criminele activiteiten en/ of
juridische procedures in verband daarmee (met inbegrip van maar niet beperkt tot overtredingen van de
regelgeving inzake omkoping en/of dwangarbeid).
6. Deelnemers die zich niet aan deze actievoorwaarden houden, kunnen van deelname worden uitgesloten. In
deze gevallen hebben de Afzenders het recht de gewonnen prijzen niet uit te keren of achteraf terug te
trekken/ terug te vorderen of een alternatieve winnaar aan te wijzen.
7. Voor deelname komen diegenen in aanmerking, die tijdens de Inschrijfperiode aan de actievoorwaarden
voldoen en die de Actie kunnen uitvoeren tijdens de Actieperiode.
8. Een deelnemer mag maximaal bij 3 inzendingen betrokken zijn.
§ 3.) Deelnameperiode
1. Inschrijfperiode van de Actie is vanaf woensdag 1 september 2021, 09.00 uur t/m zondag 10 oktober 2021
12 uur.
2. De actie wordt gerealiseerd voor 31 december 2022 (‘’Actieperiode’’).
§ 4.) Deelname resp. uitvoering van de Actie
1. Voor deelname aan de Actie zullen de Deelnemers hun plan, met een omschrijving hoe dit plan mensen in
de provincie Gelderland stimuleert om meer te bewegen, indienen via het inschrijfformulier op de actiepagina:
www.gelderssportakkoord.nl/stimuleringsprijs.
2. Deelnemers aan de Actie verklaren dat de door hen ingezonden inhoud origineel en feitelijk juist is en geen
inbreuk maakt op de rechten van derden.
3. Deelnemers aan de Actie verklaren tevens dat de door hen ingezonden Actie openbaar gedeeld mag
worden op de actiepagina gedurende de Inschrijfperiode en Actieperiode. Zij gaan er mee akkoord dat hun
plan openbaar gedeeld wordt op de website, met als doelstelling andere organisaties te informeren en te
inspireren.

4. Voor deelname aan de Actie is het verplicht dat de Deelnemers aan de op actiepagina genoemde
voorwaarden voldoen. Andere vormen van deelname zijn uitgesloten.
5. Om deelname aan de Actie te bevestigen, moeten Deelnemers de toepasselijkheid van deze
Actievoorwaarden accepteren door dit aan te vinken op het inschrijfformulier.
§ 5.) Jury
De jury is onafhankelijk. Mocht het zo zijn dat er een idee van een van de Afzenders wordt ingezonden, dan mag
het jurylid dat werkzaam is voor deze Afzender niet meestemmen.
§ 6.) Prijzen
1. De volgende prijzen staan ter beschikking:
- 1 x geldbedrag van 20.000 euro.
- 2 x geldbedrag van 10.000 euro.
De prijs dient om partners van het Gelders Sportakkoord te stimuleren samenwerkingen aan te gaan met als
doel zich in te zetten om meer inwoners van Gelderland op een innovatieve manier in beweging te krijgen.
2. De jury, samengesteld door de Provincie Gelderland, Omroep Gelderland en de Gelderse Sport Federatie,
bepaalt welke 7 deelnemers in aanmerking komen voor het winnen van een bovengenoemde prijs. Zij
beoordelen elke inzending en evalueren de creativiteit en samenwerking van het idee en de bijdrage van de
Actie aan een gezond Gelders Sportklimaat.
3. De inwoners van Gelderland bepalen, samen met de jury, de uiteindelijke 3 winnaars. Zij kunnen in week 45
of 46 hun stem uitbrengen op de beste Actie. Daarbij tellen de stemmen van de inwoners van Gelderland voor
50% mee en de stemmen van jury tellen ook voor 50%.
§ 7.) Berichtgeving over prijzen, participatieverplichtingen van de winnaar, prijs en prijsuitkering,
gebruikmaking van de prijs
1. Na controle van de opgegeven gegevens wordt er ook per e-mail met de winnaars contact opgenomen en
wordt de prijs bevestigd of – bij het niet naleven van de in deze actievoorwaarden beschreven voorwaarden –
herroepen.
2. In week 43 van 2021 worden 7 deelnemers genomineerd voor de Prijs, door de jury. Deze deelnemers
worden via e-mail geïnformeerd. Zij gaan er mee akkoord dat Omroep Gelderland in de daaropvolgende weken
een video maakt van het idee. Deze video’s worden in week 45 of 46 online gelanceerd. De inwoners van
Gelderland kunnen in deze week stemmen op hun favoriete Actie. De jury kiest, met behulp van de
publieksstemmen, uiteindelijk 3 winnaars. De winnaars worden eind november of begin decmeber bekend
gemaakt aan het publiek.
3. De Prijzen moeten door de winnaars worden geaccepteerd zoals ze toegekend zijn. Door de Prijs te
accepteren, wordt de winnaar geacht alle van toepassing zijnde voorwaarden te hebben geaccepteerd.
4. De Prijzen worden uiterlijk half januari 2022 beschikbaar gesteld via de Gelderse Sport Fedaratie.
5. Een contante uitbetaling of vervangende prijs is niet mogelijk.
6. De winnaar mag de Prijs of onderdelen daarvan niet verkopen of overdragen. De Prijs is uitsluitend bedoeld
om de Actie te ondersteunen.
7. Indien de Afzenders de toekenning van de prijzen of van delen van de prijzen door oorzaken die buiten de
controle van de Afzenders liggen, niet kunnen uitvoeren, hebben de Afzenders het recht in plaats van de
desbetreffende prijs een gepaste vervangende prijs van vergelijkbare of grotere waarde toe te kennen, zolang
dit met inachtneming van de belangen van de Deelnemers redelijk is. Het bepalen van de vervangende prijs is
ter uitsluitende beoordeling van de Afzenders. In het geval dat de winnaar de vervangende prijs niet aanvaardt,
zal daarmee het recht op de prijs vervallen.

§ 8.) Beëindiging van de Actie
1. De Afzenders behouden zich het recht voor de Actie vóór de afloop van de Actieperiode geheel of
gedeeltelijk stop te zetten, af te zeggen of te beëindigen, dan wel de Actievoorwaarden aan te passen wanneer
dit op grond van omstandigheden die buiten de controle van de Afzenders liggen, geboden lijkt. Ook hebben
de Afzenders te allen tijde het recht om de Actievoorwaarden aan te passen. Indien van toepassing zal een
gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
2. Deelnemers kunnen uit een dergelijke stopzetting, afzegging of beëindiging op geen enkele manier
aanspraken maken, in het bijzonder geen aanspraak op prijsuitkering.
§ 9.) Gegevensbescherming
1. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u onder
https://www.gelderssportakkoord.nl/privacyverklaring/
2. Verplicht voor de deelname aan de Actie zijn de opgave van persoonsgegevens alsook de schriftelijke of
elektronische bevestiging dat de Deelnemer akkoord gaat met de Actievoorwaarden ten behoeve van de
uitvoering van de Actie. De persoonsgegevens worden bovendien voor het informeren van de winnaars en
voor het ter beschikking stellen van de prijs en de uitvoering daarvan gebruikt.
3. De Gelderse Sport Federatie is de verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens van de
deelnemers voor het doel van de uitvoering van de Actie verwerkt. De persoonsgegevens van de winnaars
worden ten behoeve van de uitvoering van de Actie, waaronder de afhandeling van de Prijzen, namens de
Afzenders verwerkt door Provincie Gelderland, Omroep Gelderland en de Gelderse Sport Federatie.
4. De Afzenders, Provincie Gelderland, Omroep Gelderland en de Gelderse Sport Federatie, verwerken en
gebruiken de volgende (persoons)gegevens van de deelnemers: voor- en achternaam, e-mailadres en
telefoon.
5. Elke Deelnemer kan te allen tijde zijn of haar rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens
uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@gelderssportakkoord.nl In het geval van verwijdering of
blokkering van de persoonsgegevens op verzoek van de Deelnemer treedt de Deelnemer terug uit de
deelname aan de Actie. Voor gegevensverliezen, in het bijzonder via gegevensoverdracht en als gevolg van
andere technische gebreken zijn de Afzenders aansprakelijk.
§ 10.) Overige
1. Indien een van de bepalingen van deze Actievoorwaarden onuitvoerbaar wordt of is, blijft de geldigheid van
de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige/onuitvoerbare bepalingen dienen door de partijen met zulke
bepalingen te worden vervangen die de opzet van de partijen het dichtste naderen.
2. De Actie is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
3. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie dienen uitsluitend te worden gericht aan:
stimuleringsprijs@gelderssportakkoord.nl
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