Reglement Dutch VR Awards 2016
De DVRA-commissie van Stichting VRNL hanteert een aantal spelregels voor de cases die ter
beoordeling worden aangemeld voor de Awards in 2016:
• Het werk bevat voldoende virtual en/of augmented reality technieken of levert een
significante bijdrage aan de ontwikkeling hiervan.
• Het werk moet werkend opgeleverd zijn of worden tussen 1 december 2015 en 31 december
2016. Het betreft projecten die zijn zodanig ver zijn gerealiseerd en geïmplementeerd of
gepubliceerd, dat de jury een waardemeting kan verrichten.
• Inzending geschiedt door een individu, projectteam, bureau, bedrijf of door een combinatie
hiervan, met een maximum van twee. Bij inzending als combinatie moet duidelijk worden
gemaakt wie de hoofdinzender is van het project.
• Voor de studenten- en onderzoeksprojecten geldt de onderwijs- of onderzoeksinstelling als
inzender. Alleen met instemming van de instelling kan hierop een uitzondering worden
gemaakt. Bij twijfel over de rol van de inzender beslist de jury.
• De jury beslist over de geschikheid, juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.
• Alleen compleet aangeleverde cases worden in behandeling genomen.
• Er is geen limiet op het aantal cases en in welke categorie men die wil aanmelden voor de
Awards.
• Het concept van de case moet in Nederland zijn bedacht en gemaakt.
• Toetsing en beoordeling van de case moeten online (conform de voorgeschreven regels)
kunnen worden verwerkt. Offline aanmeldingen van cases worden niet gehonoreerd.
• Alle aangemelde cases worden gepubliceerd op dutchvrawards.nl. Voor de aangemelde cases
geldt geen geheimhoudingsplicht. In overleg met de jury en onder waarborging van
voldoende transparantie en mogelijkheid tot beoordeling, behoeft niet over alle aspecten van
de case te worden gepubliceerd.
• Inzenders verbinden zich bij inschrijving tot en met 31 december 2017 jaar als donateur aan
de Stichting Virtual Reality Nederland in de donateurscategorie die het best bij de
hoofdinzender past: Developer of Corporate. Bij twijfel beslist het Bestuur van VRNL.
• Per donateur kan 1 case gratis worden aangemeld. Het inschrijfgeld voor extra inzendingen
bedraagt €95 per case. Er is geen limiet voor het aantal aan te melden cases.
•

De te factureren kosten worden per email verzonden naar de contactpersoon van de
inschrijving.

• De bijdrage als donateur en de kosten voor eventuele extra cases dienen binnen 14 dagen na
aanmelding, doch uiterlijk 1 oktober 2016 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL45INGB0007160720 van Stichting Virtual Reality Nederland. De donateursbijdrage voor
de ANBI-stichting VRNL is eventueel als "goede doelen gift" aftrekbaar voor de belasting,
de inschrijfkosten voor extra cases zijn dit niet.
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Overige bepalingen
Het aanmelden van een case verloopt on-line en bestaat uit de volgende elementen:
• Gegevens van degene of de organisatie die verantwoordelijk is voor de realisatie van het
project en de gegevens van eventuele opdrachtgever(s).
• De url van de website waar de case is te zien, (beoogde) publicatie- of opleverdatum en de
awardcategorie waarvoor wordt aangemeld.
• Korte omschrijving van de case in maximaal 50 woorden.
• Doelstelling waarbij het vraagstuk en de verwachting van de eventuele opdrachtgever(s) en
de eindgebruikers wordt beschreven (maximaal 250 woorden).
• Omschrijving van het resultaat en waarom de case onderscheidend is. Overige
aandachtspunten zijn: innovatie, uniekheid, bereik. Maximaal 250 woorden.
• Minimaal drie afbeeldingen, animaties of videofragmenten van de case, conform de
instructie van het inschrijfformulier. Door het inzenden van beeldmateriaal of andere content
geeft u automatisch toestemming voor publicatie. Het ingeleverde materiaal kan worden
gebruikt voor publicaties van DVRA, VRNL, hun mediapartners en voor de presentatie van
de awardsuitreiking.
• Door het aanmelden van een case geeft u de jury automatisch toestemming voor het
benaderen van de eventuele opdrachtgever(s) en andere vermelde betrokkenen.
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