Wedstrijdreglement Het Dak is Bitumen

● Wie mag deelnemen?
De wedstrijd staat open voor alle Belgische architecten of voor buitenlandse
architecten die een project in België gerealiseerd hebben en voor alle studenten die
in het academiejaar 2017-2018 een architectuuropleiding volgen aan een Belgische
architectuurschool.

● Voorwaarden om deel te nemen
1) Architectuurprijzen – gerealiseerde projecten
Enkel projecten met platte daken waar in de bestekteksten een bitumineuze
dakbedekking werd voorgeschreven en die uitgevoerd werden met een
bitumen dakbaan van één van de vier fabrikanten (De Boer, Iko, Soprema,
Derbigum), komen in aanmerking. Het gebouw moet volledig klaar zijn en
werd ten vroegste in 2013 opgeleverd.
De ingediende projecten moeten zich op Belgisch grondgebied bevinden.
Projecten in het buitenland komen ook in aanmerking op voorwaarde dat het
project ontworpen werd door een Belgisch architectenbureau.
Elk bureau mag maximum drie projecten indienen.

Categorieën
a) Particuliere woningen
Voor deze categorie komen alle particuliere woningen in aanmerkingen,
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Projecten die uit 3 of meer
woningen bestaan, worden aanzien als groepswoningbouw. Deze
projecten komen niet in aanmerking voor de categorie woningbouw, wel
voor de categorie utiliteitsbouw.
Projecten waarbij een woning gecombineerd wordt met een kantoor, een
winkel of een andere functie komen in aanmerking voor de categorie
particuliere woning op voorwaarde dat het woongedeelte minimum 50%
uitmaakt van de totale oppervlakte.
b) Utiliteitsbouw
Alle projecten die niet thuishoren bij particuliere woningbouw, ook
groepswoningbouwprojecten, komen in principe in aanmerking voor de

categorie utiliteitsbouw: kantoren, openbare gebouwen, commerciële
gebouwen, bedrijfsgebouwen, sportcentra, kerken, musea,…
c) Renovatieprijs

Voor de renovatieprijs is het niet nodig om apart een project in te dienen.
Alle projecten uit de categorieën particuliere woningbouw en utiliteitsbouw
waarin renovatie een belangrijke rol speelde, komen sowieso in
aanmerking voor de renovatieprijs.
Eén project kan niet zowel de renovatieprijs winnen als de prijs voor
woningbouw of utiliteitsbouw. Om de winnaar van de renovatieprijs te
bepalen worden de winnaars van de twee andere categorieën daarom niet
in aanmerking genomen.
Wanneer twijfel bestaat of aan alle voorwaarden voldaan is, mag de
organisator documenten opvragen om dit te staven. Als blijkt dat niet aan de
voorwaarden voldaan is, wordt het project niet weerhouden en zal het niet
opgenomen worden op de shortlist.

2) Studentenawards
Studenten die in het academiejaar 2017 – 2018 een opleiding architectuur
volgen aan een van de Belgische architectuurscholen, kunnen een van hun
ontwerpopdrachten indienen. Voorwaarde is dat (een belangrijk deel van) het
ontwerp een plat dak bevat.
Elke student mag maximum twee projecten indienen.

● Hoe deelnemen?
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door online een project in te dienen via de
website bitumeninfo.be/award . Projecten die via mail of via post worden ingestuurd
worden niet in aanmerking genomen.

● Tot wanneer mag je projecten indienen?
De inschrijvingen sluiten af op 30 april 2018. Nadien kan niet meer ingeschreven
worden, tenzij de organisatoren alsnog beslissen de termijn te verlengen.
● Longlist en shortlist

Alle inzendingen die aan de criteria voldoen, komen terecht in de longlist. Alle
ingezonden werken worden per categorie getoond op de site
award.bitumeninfo.be.
Vervolgens wordt deze lijst met een vakjury herleid tot een shortlist van
maximaal 10 projecten per categorie. De jury en de organisatie is vrij om te
bepalen hoeveel projecten doorstoten naar de shortlist.
● Jurering – prijs van de vakjury
De vakjury bepaalt welke projecten doorstoten naar de shortlist en bepaalt voor elke
categorie zijn winnaar. De prijzen van de vakjury gelden als hoofdprijs van de
awards. Het is ook voor deze prijzen dat er een geldprijs zal toegekend worden.
● Jurering – prijs van de publieksjury
Daarnaast wordt voor elke categorie ook een prijs van de publieksjury bepaald.
Hiervoor kan het publiek online via de website bitumeninfo.be/award zijn stem
uitbrengen op de projecten uit de shortlist. Per mailadres kan er één keer gestemd
worden per categorie.
Wanneer er onregelmatigheden vastgesteld worden bij het online stemmen (vb.
fictieve mailadressen) zal de organisatie deze stemmen niet laten meetellen voor de
rangschikking. Bij meerdere inbreuken zal de organisatie het aantal stemmen van dat
project halveren.

● Wie zetelt in de jury?

De organisatie stelt een jury samen die zal bestaan uit architecten, journalisten,
aannemers, studenten en andere bouwprofessionals. Er wordt over gewaakt dat
deze juryleden niet betrokken zijn bij een van de ingediende projecten.

● Wat valt er te winnen?

Voor elke categorie zullen er geldprijzen aan de winnaars van de prijs van de vakjury
overhandigd worden.
Voor de categorie woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie wordt er een geldprijs
overhandigd van €2000.
Voor de studentenawards zullen 4 cheques van €500 overhandigd worden aan de 4
beste inzendingen.

● Juridische bepalingen

Iedereen die zich kandidaat stelt voor de award Het dak is Bitumen verklaart zich
akkoord met onderstaande bepalingen.
1. De organisatoren van de award Het Dak is Bitumen behouden zich het recht
voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in
te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen
daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd
wordt géén correspondentie gevoerd. Alle beslissingen van de organisatoren
zijn zonder verhaal.
3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en
onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot publicatie van zijn
gegevens en tot publicatie van foto’s van zijn ontwerpen. De kandidaat
verklaart zich akkoord om op vraag van de organisatoren rechtenvrije foto’s ter
beschikking te stellen.
4. De foto’s en illustraties die de deelnemer uploadt mag de organisator van de
wedstrijd vrij gebruiken. De deelnemer doet automatisch en kosteloos afstand
aan de organisatoren van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de
hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in
de context van de wedstrijd. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle
eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan
de organisatoren overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het
recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of
aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.
5. De bouwheer werd volledig in kennis gesteld van het verloop en de
omstandigheden van het evenement. Hij of zij gaf uitdrukkelijk zijn
goedkeuring om zijn of haar woning of gebouw mogelijk open te stellen voor
bezoek van de jury en het aanleveren van de projectgegevens en foto's bij de
inschrijving.

