
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT SLP-SCRIPTIEPRIJS 2019 
1. De scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de 5 organisaties van Sint-Lievenspoort , met name: BuBaO Sint-

Lievenspoort, CAR Sint-Lievenspoort, Kinderopvang Sint-Lievenspoort, MFC Sint-Lievenspoort en thuisbegeleiding 
Sint-Lievenspoort. 

2. De wedstrijd staat open voor iedere student van de hogescholen en universiteit verbonden aan de Associatie 
Universiteit Gent. De wedstrijdprocedure (deelnemingsvoorwaarden en modaliteiten) wordt in dit reglement 
gespecifieerd. 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan. Alle 
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement voorzien zijn, worden op soevereine wijze door de organisator 
beslecht. 

3. Jaarlijks vindt een aankondiging plaats waarin wordt opgenomen wanneer en waar de inzending dient plaats te 
vinden. Dit jaar is de afsluitingsdatum voor inzendingen 30 januari 2019.  
Laattijdige deelnames (na afsluiting van de wedstrijd) worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet 
in aanmerking voor een prijs. 

4. De prijzen die kunnen gewonnen worden, bestaan uit € 500 voor de auteur(s) van de winnende bachelorproef en 
€500 voor de auteur(s) van de winnende masterproef. 
Indien de bachelor- of masterproef van de hand is van meerdere auteurs, dan wordt de prijs evenredig verdeeld 
over het totaal aantal auteurs.  

5. Komen in aanmerking voor de prijs: bachelor- en masterproeven die handelen over een onderwerp dat relevant is 
voor onze organisatie(s) en voor de doelgroep “dove en slechthorende personen” EN die afgerond zijn in de laatste 
drie academiejaren (2015-2016, 2016-2017 of 2017-2018). 

Indienen gebeurt door de verantwoordelijke van de opleiding waar de student de bachelor- of masterproef 
indiende, door het insturen van het aanmeldingsformulier. De betrokken instellingen dragen dan een aantal van 
deze inzendingen voor. Elke hogeschool kan 2 bachelorproeven nomineren, de UGent kan 4 masterproeven 
nomineren. De instellingen bezorgen de door hen geselecteerde bachelor- of masterproeven vóór de afsluitdatum 
aan de Scriptieprijs SLP, p/a Associatie Universiteit Gent ,  Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent,  bij voorkeur 
elektronisch én in hardcopy. 

6. De genomineerden worden beoordeeld naar kwaliteit, originaliteit, relevantie voor de doelgroep en meerwaarde 
voor de organisatie(s) van Sint-Lievenspoort. 

7. Medewerkers van de organiserende vzw’s zijn uitgesloten van deelname. 
8. De jury wordt ad hoc samengesteld, afhankelijk van o.a. de doelgroep, inhoud en vakgebied van de genomineerde 

scripties. Bij het samenstellen van de jury wordt erop toegezien dat er geen bloed- of aanverwanten van de 
genomineerden jureren. 

9. De juryleden zullen bij hun werk geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de namen van de kandidaten en 
de resultaten van de beoordeling. Ook zullen zij geheimhouding betrachten met betrekking tot namen van 
eventuele bedrijven of instellingen waarop de scripties betrekking hebben. 

10. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via mail en stemt toe dat zijn naam, adres en foto publiek 
gemaakt wordt en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 

11. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van de vzw en worden beschermd door de 
privacywet en worden onder geen enkel beding meegedeeld aan derden. De deelnemers kunnen hun gegevens 
intrekken door een mail te versturen naar de organisator.  

12. In geval van misbruik, misleiding of bedrog, behoudt de organisator zich het uitdrukkelijk recht voor de betrokken 
deelnemer van deelneming uit te sluiten en bijgevolg ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. 

13. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of in te rekken, ook buiten het geval van overmacht, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden 
gesteld. 

14. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing.  


