Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement:
Neuroanatomie kampioenschappen (NAK)
2. Organisator:
De commissie, aangesteld door Jeroen Dudink (werkzaam te UMC Utrecht; afdeling
Neonatologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis), bestaande uit: Eline de Groot, Eline Kruithof, Ida
van de Water, Jeroen Dudink, Lauryna Filatovaite en Marlijne Boumeester. De commissie wordt
bijgestaan door Freek Hoebeek, Paul Govaert, Hans ten Donkelaar, Tom Ruigrok en Martijn van
den Heuvel.
3. Deelnemer:
Natuurlijk persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator
toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
4. Overeenkomst:
De overeenkomst tussen een Deelnemer en de Organisator, strekkend tot deelname van
Deelnemers aan een Evenement.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor medewerkers van een hoger
onderwijsorganisatie, bachelor, master of PhD studenten die woonachtig zijn in Nederland.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet
toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
4. Individuen die behoren tot de organisator, of die in welke mate dan ook betrokken zijn bij het
formulieren, bedenken of stellen van vragen, mogen niet deelnemen aan het Evenement.
5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde
inschrijfgeld niet gerestitueerd.
6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen
doorgang te laten vinden. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden
besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De
Organisator kan eveneens op grond van omstandigheden besluiten het verloopt van het
Evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

7. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
8. Een Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij voor deelname is
aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is
ingevuld en ondertekend, dan wel langs elektronische weg middels het volledig en naar waarheid
in te vullen inschrijfformulier op de website van de Organisator, en indien het inschrijfgeld volledig
is voldaan. Aanmelding voor een editie van het Evenement zal niet meer mogelijk zijn nadat de
Organisator met betrekking tot die editie de inschrijving heeft gesloten.
9. Na aanmelding is de Deelnemer verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Indien een Deelnemer
verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet
gerestitueerd, ook niet gedeeltelijk. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst
worden niet gerestitueerd.
10. Door aan het Evenement deel te nemen, gaat de Deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de
spelregels en het wedstrijdreglement.
11. Tijdens of na het Evenement wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd
rond het Evenement. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting
van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige
rechtsmiddelen van de organisatie.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade,
hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze
schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke
schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de
Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar
van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn
deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van
een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde
schade.
5. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op
dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

6. De Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te
voorkomen.
7. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich
zouden voordoen tijdens het verloop van het Evenement.
8. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of
personen, als gevolg van deelname aan het Evenement of gebruik of inzet van de prijs.
9. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het Evenement op elk door haar
gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 4: Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
Deelnemer en/of deelnemend bedrijf zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in
een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan
de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het
verzenden van informatie aan de Deelnemer.
2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te
hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van
persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal
stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel
van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Persoonlijke eigendommen
1. Aangezien wij te gast zijn op de betreffende locatie, dienen alle deelnemers en vrijwilligers zich
ook als gast te gedragen met respect voor elkaars eigendommen en bezittingen.
2. Indien de Organisator gedurende het Evenement zaken van de Deelnemer voor haar bewaart of
indien de Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een
al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort van die zaken.

Artikel 7: Looptijd van het Evenement
1. Het Evenement vindt plaats op 22-11-2019.

De prijs wordt uiterlijk op 22‐11‐2019 aan de winnaar meegedeeld, gedurende het Evenement.

Artikel 8: De Winnaar
1. De deelnemer die de meeste vragen, inclusief bonus vragen, goed beantwoordt, is de winnaar.
Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de deelnemer die een laatste beslissende
vraag als eerste goed beantwoord.

Artikel 9: De prijs
1. De winnaar krijgt als prijs een Trofee.
De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere
compensatie. De Organisator kan, indien hij daarbuiten zijn wil om door omstandigheden toe
gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.
Artikel 10: Wedstrijdreglement
1. Op de deelname door de Deelnemer en of Deelnemend bedrijf aan het Evenement is van
toepassing het wedstrijdreglement van de Neuroanatomie Kampioenschappen, dat onderdeel
uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het geldende wedstrijdreglement is te vinden als
bijlage bij de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Wetgeving
1. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving, en worden
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of verband houden met het Evenement, en welke niet in der minne kunnen opgelost
worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter (te rechtbank MiddenNederland). Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart
dat dit het geval is.

Spelregels
De onderstaand spelregels zijn van toepassing op de Neuroanatomie kampioenschappen (hierna
te noemen: het Evenement)..

Regel 1: Deelname
1. Deelname aan het Evenement vindt individueel plaats. Iedere vorm van hulp van buitenaf tijdens
het Evenement leidt tot diskwalificatie.
2. Deelname aan het Evenement kan plaatsvinden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
●

De deelnemer is bachelor, master of PhD student aan een universiteit of hogeschool in
Nederland.

●

De deelnemer heeft de verplichte financiële bijdrage van 10 euro betaald via “Tikkie” vóór
15 november.

Regel 2: Terminologie
1. Tijdens het Evenement wordt gebruik gemaakt van de “Terminologica Anatomica”:
"Terminologica Anatomica", the book of international anatomical terminology by the Federative
Committee on Anatomical Terminology (FCAT). See also: http://fipat.library.dal.ca/ for a free
download
2. De gehanteerde terminologie zal bij voorkeur altijd in de Latijnse taal zijn, zowel in de vragen als
de antwoorden tijdens het Evenement.

Regel 3: Aanwezigheid en aanmelding
1. Alle deelnemers moeten 22 november 2019 vóór [tijd] aanwezig zijn in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis (Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht).
2. Alle deelnemers moeten zich op 22 november 2019 vóór [tijd] hebben aangemeld bij de daartoe
toegewezen posten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Regel 4: Verloop van de wedstrijd
1. Gedurende het Evenement worden de instructies van de spelleider nauwgezet en volledig
opgevolgd.
2. Tijdens het Evenement zullen telkens instructies worden gegeven voor de volgende ronde,
waarna antwoordformulieren worden uitgedeeld en de ronde wordt gespeeld.
3. Aan het eind van iedere ronde worden de antwoordformulieren opgehaald, waarna de juiste
antwoorden bekend worden gemaakt.
4. In totaal zullen er vier rondes zijn.

Regel 5: Beantwoorden van vragen
1. Tijdens elke ronde worden tien vragen gesteld. Deelnemers vullen het antwoord op deze vragen
in via het daartoe toegewezen antwoordformulier. Vragen dienen in het Engels beantwoord te
worden, met uitzondering van de hersen gerelateerde terminologie, die zoals beschreven in regel
2 van dit artikel in het Latijn beantwoord dient te worden. Vragen die een andere taal dan Engels
beantwoord worden, zullen niet beoordeeld worden.
2. Tijdens de rondes, wanneer antwoorden worden gesteld en beantwoord, mag door deelnemers
niet worden gepraat.

Regel 6: Puntentelling

1. Punten worden toegekend op basis van de antwoorden die op de toegewezen
antwoordformulieren gegeven zijn.
2. Per vraag staat op het antwoordformulier aangegeven hoeveel punten er te behalen zijn.
3. In totaal zijn er 110 punten per ronde te behalen en 440 punten in totaal (waarvan 40 punten voor
bonusvragen).
4. Het behaalde puntenaantal wordt na de gehele wedstrijd bekendgemaakt tijdens de
prijsuitreiking.

