
 

Voorwaarden voor deelname  
Deze deelnamevoorwaarden bepalen de condities voor deelname aan de prijsvraag 
"Toerisme Award Barrièrevrij", alsmede de noodzakelijke overdracht van rechten. De 
organisatoren van de grensoverschrijdende toeristische prijsvraag zijn de 
projectpartners van het INTERREG V A-project "Waddenagenda 2.0". 

De prijsvraag wordt beloond met een geldbedrag van in totaal 10.000 euro. Het prijsgeld 
wordt verdeeld onder drie winnaars. De eerste plaats ontvangt 5.000 euro, de tweede 
plaats 3.000 euro en de derde plaats 2.000 euro. Het prijsgeld is bedoeld om te 
gebruiken ter ondersteuning van maatregelen voor de uitvoering van de projectideeën 
die door de deelnemers in de aanvraag zijn gepresenteerd; er bestaat in dit verband 
geen recht op een contante uitbetaling. Bovendien kan het prijsgeld niet worden 
overgedragen of geruild. Een jury beslist over de verdeling van het prijsgeld, per 
deelnemer is slechts één prijs mogelijk. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op de 
uitkering van een minimum aan prijsgeld. 

Indien het prijsgeld door de winnaars niet overeenkomstig de bestemming wordt 
gebruikt, hebben de organisatoren aanspraak op terugbetaling van de uitgekeerde 
bedragen. De deelnemer verbindt zich ertoe uiterlijk na de voltooiing van het bekroonde 
projectidee ten aanzien van de organisatoren aan te tonen dat het prijsgeld is gebruikt 
voor het beoogde doel van de uitvoering van het project. 

Indien het project tegelijkertijd met overheidsmiddelen wordt of zal worden gesteund, 
gaat de deelnemer na of eventueel geoormerkt prijsgeld verenigbaar zou zijn met de 
goedgekeurde, aangevraagde of nog aan te vragen subsidie. Indien een dergelijke 
subsidie wordt toegekend of aangevraagd, moet hiermee rekening worden gehouden of 
moet dit worden vermeld in de in te dienen planning van middelen. In het kader van deze 
prijsvraag, verbindt de deelnemer zich ertoe de eventuele sponsor van het prijsgeld op 
de hoogte te brengen. 

Deelname staat open voor toeristische belanghebbenden uit het projectgebied 
(Duitsland: de districten Ammerland, Aurich, Friesland, Leer, Wesermarsch en Wittmund, 
de steden Emden en Wilhelmshaven; Nederland: de provincies Friesland en Groningen). 
Hiertoe behoren toeristische dienstverleners, VVV-kantoren, verenigingen, 
bestemmingen, culturele instellingen, musea, vrijetijdsvoorzieningen, 
evenementenbedrijven en onderwijsinstellingen met een toeristische focus.  
Uitgezonderd zijn de projectpartners van de Waddenagenda 2.0. De deelnemer verklaart 
dat zijn informatie waarheidsgetrouw is en dat hij geen essentiële feiten heeft 
verzwegen. Indien de organisatoren constateren dat de door een deelnemer verstrekte 
gegevens onjuist zijn, wordt de deelnemer van de prijsvraag uitgesloten, tenzij de 
onjuistheid niet aan de deelnemer te wijten is. Uitsluiting nadat het prijsgeld is verdeeld, 
geeft aanleiding tot een vordering tot terugbetaling door de organisatoren. 

De deelnemer draagt aan de organisatoren het recht over om de inhoud van de 
ingediende inschrijvingsdocumenten te publiceren in het kader van de uitvoering en de 
follow-up van de prijsvraag (website, einddocumenten). De deelnemer vrijwaart de 
organisatoren tegen alle aanspraken van derden. Tevens garandeert de deelnemer de 
organisatoren het recht de details van het project te controleren en ondersteunt hij hen  



 

 

 

daarbij. De deelnemer stemt er met name mee in op verzoek aanvullende documenten 
(bijvoorbeeld persverslagen, adviezen van deskundigen, foto's) te verstrekken.  

De deelnemer stemt in met de naamsvermelding en, in geval van een nominatie of prijs, 
met de publicatie van de desbetreffende inhoud op de website van de prijsvraag, en 
stemt ermee in het projectidee na de uitvoering ervan te koppelen aan de 
marketingacties van de organisatoren. De registratie en de deelnamedocumenten blijven 
bij de projectpartners van de Waddenagenda 2.0.   


