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1. Individuen, groepen en/of organisaties kunnen meerdere vermeldingen 

indienen. 

2. Inzendingen moeten zijn gebaseerd op gebruik van middelen van Space 

Awareness. 

3. Inzendingen moeten betrekking hebben op educatieve activiteiten (of formele 

of informele) waarbij jongeren betrokken zijn, dat wil zeggen schoolleeftijd. 

Inzendingen moeten worden aangemaakt met behulp van het ingevulde 

formulier, en via e-mail ingediend naar http://euspaceawe-

teachers@eschoolnet.org. Opmerking: vermeld in een briefwisseling 

alstublieft voor welke wedstrijd op nationaal niveau (zie lijst van nationale 

wedstrijdorganisatoren) u van plan bent uw inzending in te dienen, zodat wij 

ervoor kunnen zorgen dat uw inzending of vraag de juiste mensen bereikt. 

4. Uiterste datum van inzending is 14 oktober 2017 middernacht (Centraal-

Europese zomertijd). Inzendingen die zijn binnengekomen nadat de deadline is 

verlopen, worden niet geaccepteerd. 

5. Inzendingen worden geaccepteerd van elk land. Als in uw thuisland geen 

nationale wedstrijd is georganiseerd, dan kunt u ervoor kiezen dat uw 

inzending deelneemt in de voertaal van een ander land, of u kunt kiezen om 

deel te nemen aan de internationale wedstrijd in het Engels. 

6. De Internationale Finale vindt plaats in het Engels. Als u in een andere taal als 

winnaar op nationaal niveau wordt gekozen, zal uw Nationale 
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Wedstrijdorganisator u helpen om een Engelstalige versie te maken voor 

deelname aan de Internationale Finale. 

7. Inzendingen worden niet teruggestuurd. 

8. Inzendingen moeten voldoen aan de volgende criteria: 

a. De inhoud moet origineel zijn, en niet geheel of gedeeltelijk van een 

andere bron worden gekopieerd; 

b. De inhoud moet zijn aangemaakt voor deze wedstrijd en niet eerder 

gepubliceerd; 

c. De inhoud moet waarheidsgetrouw zijn; 

d. De inhoud mag de rechten van derden niet schenden; 

e. De inhoud mag niet ongepast of ongeschikt zijn voor publicatie 

(bijvoorbeeld naaktheid, obsceniteit of haatspraak); 

f. Het is uw verantwoordelijkheid om alle benodigde toestemming te 

verkrijgen voor het gebruik van foto's op te nemen, bijvoorbeeld 

ouderlijke/beschermende toestemming bij jongeren. 

9. Door uw inzending in te dienen gaat u akkoord dat: 

a. Het team van Space Awareness kan het materiaal gebruiken dat 

aanwezig is in uw inzending, bijvoorbeeld contact met u opnemen over 

de wedstrijd, promoten van middelen van Space Awareness of verder 

onderzoek doen naar de impact van het programma. 

b. De inhoud van inzendingen kan worden weergegeven op de Space 

Awareness-website, op sociale media en/of samengesteld in een e-

boek. Erkenning wordt toegeschreven aan de hand van de informatie 

die wordt verstrekt in het gedeelte "Deelnemersgegevens" van het 

inschrijfformulier (Q2). 

c. De ingediende inhoud voldoet aan Creative Commons Attribution-

Noncommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Details 

van deze licentie zijn te vinden op: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

10. Winnaars worden eerst per e-mail geïnformeerd. Zij kunnen ook worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan verdere vervolgwerkzaamheden, 

bijvoorbeeld een discussie of interview met leden van het Space Awareness-

team of een publieke webinar. 

11. Wedstrijdvoorwaarden: 

a. De beslissingen van de juryleden zijn definitief; 

b. Door deelname aan de wedstrijd, geven degenen die op het 

inschrijfformulier zijn genoemd toestemming voor gebruik van hun 

naam/namen voor bekendmaking van de resultaten en te delen in 

daaropvolgende publicaties gerelateerd aan het onderwerp van de 

wedstrijd. 

c. Het controleren van de nauwkeurigheid van de toeschrijving is de 

verantwoordelijkheid van de genoemde persoon/personen op het 

inschrijfformulier. 
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d. De personen die op het formulier zijn genoemd, zijn verantwoordelijk 

voor het bewaren van een kopie van de inzending. 

e. In geval van problemen behouden de wedstrijdorganisatoren het recht 

om de vorige voorwaarden te wijzigen. 

12. Toelatingsvoorwaarden voor gerelateerde personen en organisaties in de 

Space Awareness: 

a. Vertegenwoordigers van organisaties die officiële partners zijn (leden 

van de managementgroep) binnen het Space Awareness-project, 

komen niet in aanmerking. 

b. Onderwijzers als zijnde Nationale vertegenwoordigers (zowel formeel 

als informeel) en andere gerelateerde organisaties die een associatie 

hebben met het Space Awareness-project (of Space Scoop) kunnen 

deelnemen aan de internationale wedstrijd. De internationale wedstrijd 

is de Engelstalige wedstrijd georganiseerd door University College 

London (UCL). Twee winnaars van de internationale wedstrijd gaan naar 

de Internationale Finale. Dergelijke deelnemers komen niet in 

aanmerking voor hun eigen nationale wedstrijd door mogelijke 

belangenconflicten. 

 
EU Space Awareness wordt gefinancierd door de Europese Unie 
binnen het kaderprogramma Horizon 2020, H2020 - COMPET - 2014 
onder de subsidieovereenkomst 638653. 
 


