Spelregels Actemium Automation Award
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Per onderwijsinstelling mag maar één team aan de wedstrijd deelnemen.
Zijn er onvoldoende aanmeldingen, dan kan Actemium besluiten om alsnog meerdere
teams van dezelfde onderwijsinstelling toe te laten.
Er kunnen maximaal negen teams deelnemen.
Een team bestaat uit maximaal vier personen, waarvan minimaal drie personen derde- of
vierdejaars HBO-student zijn. De teamleden studeren allemaal aan de onderwijsinstelling
die zij samen vertegenwoordigen.
Actemium bevestigt de ontvangst per e-mail.
Deelname aan de wedstrijd is geheel kosteloos.
Leden van de jury, hun familieleden en werknemers van Actemium zijn uitgesloten van
deelname.
De lijst met namen van de deelnemende teamleden, met daarbij een kort cv van elk
teamlid, moet uiterlijk één week voor de Actemium Automation Award door Actemium zijn
ontvangen.
Voor alle prijzen geldt dat 1/3 deel van het prijzengeld voor het team is en 2/3 deel voor
de onderwijsinstelling die wordt vertegenwoordigd. De eerste prijs wordt bovendien
beloond met een wisselbeker.
De prijzen zijn:
-
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1ste prijs : € 2.000
2de prijs : € 1.000
3de prijs : € 500

De prijzen worden uitgereikt na afloop van het avondprogramma.
Een jury, bestaande uit klanten van Actemium, beoordeelt de challenges.
Adviseurs staan de jury bij. Per challenge is er een adviseur aanwezig. De adviseur
wordt geleverd door het bedrijf dat de challenge aanbiedt.
De uitspraak van de jury wordt openbaar gemaakt.
Het oordeel van de jury is bindend. Noch met de jury, noch met Actemium kan daarover
worden gecorrespondeerd. Reclamatie is niet mogelijk.
Deelnemers en hun eventuele begeleiders geven bij inschrijving automatisch
toestemming tot publicatie van namen en/of beeldmateriaal in uitingen van Actemium, of
uitingen van derden die daarvoor toestemming van Actemium hebben gekregen.
Actemium mag deze spelregels wijzigen.

Aanmelden kan online op AutomationAward.actemium.nl, of rechtstreeks per e-mail bij
Ursula van Dongen, HR Adviseur, via ursula.vdongen@actemium.com.
Vragen? Neem dan contact op met Ard Hendrikson, Coördinator Edulab, via
edulab@actemium.nl of +31 (0) 88 83 18 999.

