Wedstrijdreglement AHA-bedenkerswedstrijd
De AHA-bedenkerswedstijd kadert in het AHA-project van Leiepoort campus Sint-Hendrik,
Deinze dat opgestart werd naar aanleiding van het verblijf van leerkracht Koen Meirlaen in
het Princess Elisabeth Antarcticastation op de Zuidpool. Deze poolbasis kent een zeroemissie en draait volledig op hernieuwbare energie.
Het AHA-project handelt dan ook over milieuproblematiek en de toekomst van onze aarde
en wil jongeren uitdagen om die toekomst op een creatieve en positieve manier tegemoet te
gaan. Het AHA-project wil iedereen ervan overtuigen dat we geen nood hebben aan
doemscenario’s, maar wel aan DOEscenario’s.
Daarom wordt er binnen het kader van dit project ook een wedstrijd georganiseerd waarin
jongeren uit het secundair onderwijs aangespoord worden om een project te bedenken
waardoor ze hun eigen ecologische voetafdruk of die van hun school of jeugdbeweging
kunnen verkleinen.
Enkele voorbeelden ter inspiratie:
 Tover je school om tot een groene omgeving!
 Bereid met je jeugdbeweging een CO2-neutraal kamp voor.
 Ontwerp een afvalverzamelmachine voor de speelplaats, het kampterrein.
 Geef een elektronisch toestel een tweede leven.
 Zorg ervoor dat etensresten niet moeten weggegooid worden.
 Bedenk hoe je beter kan omgaan met water, transport, energie …
 Hoe kunnen we onze oude kleren een nieuw leven geven?

Bekijk zeker de SOLAR BOTTLE, deze eenvoudige uitvinding vergemakkelijkt op een groene
manier het leven van miljoenen mensen: http://www.youtube.com/watch?v=SBWi3NtND68
Leef je volledig uit, bedenk een project dat een duurzame toekomst garandeert! Jouw idee
kan mee het verschil maken!
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Artikel 1: Wie mag deelnemen aan de wedstrijd?
Alle jongeren die in het schooljaar 2011-2012 in Vlaanderen les volgen in het secundair
onderwijs (alle studierichtingen, alle onderwijsvormen) kunnen deelnemen. Deelnemen kan
individueel of in klas- of schoolverband.
Leden tussen 12 en 18 jaar van een jeugdbeweging kunnen ook als individueel lid of als
groep van een jeugdbeweging deelnemen.
Het is toegelaten om meerdere inzendingen in te dienen.
De deelnemers mogen worden begeleid door een ouder, leerkracht of jeugdleider.
Artikel 2: Opdracht en verloop van de wedstrijd
Bedenk of ontwerp individueel of in groepsverband met je klas of jeugdbeweging een idee,
concept of toestel … om de ecologische voetafdruk van jezelf of van je groep te verkleinen.
De wedstrijd verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt het project voorgesteld in een
filmpje. In een tweede fase wordt het project voorgesteld tijdens een presentatie.
Eerste fase van de wedstrijd: Een filmpje maken van maximaal anderhalve minuut, waarin
een project om de ecologische voetafdruk te verkleinen wordt voorgesteld.
 Het kan gaan om een idee, een concept, een toestel…
 Bij de uitwerking moeten uiteraard alle auteursrechten gerespecteerd worden. Het
respecteren van de auteursrechten valt onder de verantwoordelijkheid van de
deelnemer.
 Het gemaakte filmpje moet op YouTube geplaatst worden met een verborgen link, zie
http://youtube-global.blogspot.com/2010/05/more-choice-for-users-unlisted-videos.html

 De link naar het filmpje moet voor woensdag 21 maart 2012 om 24.00 uur
doorgestuurd worden naar info@ahaproject.be samen met de gegevens van de
inzender.
 De ingestuurde filmpjes moeten verborgen blijven staan tot na de finale op vrijdag
25 mei 2012. Uit alle inzendingen zal de jury vijf inzendingen selecteren die doorgaan
naar de tweede fase (finale) waarin het project wordt voorgesteld aan de jury en
publiek.
 Na beraadslaging zal de jury de vijf geselecteerde projecten voor de finale bekend
maken op zaterdag 31 maart 2012 via de website www.ahaproject.be.
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 De deelnemers worden via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury.
Tweede fase: De vijf geselecteerde projecten worden voorgesteld tijdens een finale.
 De finale vindt plaats tijdens de slothappening van het AHA-project op vrijdag
25 mei 2012 om 19.30 uur in Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik, Guido
Gezellelaan 105 – 9800 Deinze. De volgorde wordt bepaald door lottrekking.
 De finalisten kunnen tussen 17.30 uur en 19.00 uur hun presentatie klaarzetten en
inoefenen. Een volgorde zal meegedeeld worden per mail.
 De finalist is te allen tijde verantwoordelijk voor de materialen die nodig zijn voor de
presentatie.
 De finalisten krijgen maximum 13 minuten om hun project voor te stellen en de jury
te overtuigen. De voorstelling moet binnen de aangegeven tijd gebeuren. De
finalisten kunnen zelf kiezen hoe ze hun project (idee, concept, toestel…) voorstellen.
Eventuele begeleiders nemen niet deel aan de presentatie.
 De jury kan na de voorstelling vragen stellen.
 Na de presentaties gaat de jury in beraad. De bekendmaking van de winnaar en de
prijsuitreiking vindt dezelfde avond plaats na de beraadslaging.
Artikel 3: Hoe kan men deelnemen?
Deelname gebeurt door een mail te sturen naar info@ahaproject.be voor woensdag 21
maart 2012 – 24.00 uur met
o de verborgen link naar het filmpje
o de naam en geboortedatum van de inzender(s)
o de naam en functie (ouder, leerkracht, jeugdleider) van de eventuele
begeleider
o de naam van de eventuele groep, klas, school
o het adres, telefoonnummer en e-mailadres waarop de inzender kan
bereikt worden
Door het sturen van de mail aanvaarden de deelnemers het wedstrijdreglement.
Artikel 4: Selectiecriteria
De inzendingen worden beoordeeld op originaliteit, de technische haalbaarheid van het
project en de mate waarin de ecologische voetafdruk door het project kan verkleind worden.
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Artikel 5: De jury
De inzendingen zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. De jury wordt
bekendgemaakt tijdens het klimaatdebat van woensdag 21 maart 2012, eveneens
georganiseerd in het kader van het AHA-project.
De jury wordt samengesteld uit personen die actief zijn in verschillende sectoren.
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Er kan geen beroep aangetekend worden
tegen een beslissing van de jury. Met de jury wordt geen communicatie over de wedstrijd
gevoerd.
Artikel 6: Prijzen
De winnaar van de wedstrijd krijgt een geldprijs van 750 euro. De tweede finalist(en) krijgen
een geldprijs van 500 euro en de derde finalist(en) krijgen een geldprijs van 250 euro.
Artikel 7: Verantwoordelijkheid Leiepoort campus Sint-Hendrik Deinze
Alle deelnemers handelen steeds in eigen naam. De kandidaten nemen deel op hun eigen
verantwoordelijkheid. Alle gebruikte materialen vallen te allen tijde onder de
verantwoordelijkheid van de deelnemers.
Op geen enkele wijze kunnen Leiepoort campus Sint-Hendrik Deinze en haar
personeelsleden aansprakelijk worden gesteld voor eender welke gebeurtenis die nadelig
kan zijn voor de kandidaten en de personen die hen vergezellen.
Leiepoort campus Sint-Hendrik
Guido Gezellelaan 105
9800 Deinze
09 3861376

Contact AHA-bedenkerswedstrijd via info@ahaproject.be
De AHA-bedenkerswedstrijd wordt financieel gesteund door Rotary Deinze
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