DEELNAMEVOORWAARDEN “ENGAGE THE FUTURE”
Inleidende bepalingen
Het project “Engage The Future” is een project gericht op (medewerkers van) Non-Gouvernementele
Organisaties (hierna: “NGO’s” of “de deelnemer”), die zich bezighouden met het thema “women
empowerment”. Het project bestaat uit een workshop, de mentorfase en een jurypitch.
Workshop
Tijdens de workshop wordt aan de NGO’s uitgelegd hoe een campagne ingezet kan worden om
toekomstige generaties via social media te bereiken. Door middel van de workshop zullen de NGO’s
vertrouwd raken met online campagnes en het gebruik van social media platformen.
Mentorfase
Aansluitend aan de workshop worden de NGO’s voor een periode van vier werken (hierna: “de
mentorfase”) begeleid en ondersteund bij het conceptualiseren van hun social media campagnes
waarbij de nadruk ligt op bewegende beelden.
Jurypitch
Met de concepten van hun online campagnes nemen de NGO’s deel aan een onderlinge jurypitch.
Hierbij kan de uitvoering en productie van de campagne worden gewonnen, zie §4.
Dit project is bedacht om de NGO’s te ondersteunen en te begeleiden in het proces om online video’s
als medium te gebruiken om een jongere doelgroep te bereiken.
De workshop, de mentorfase en de jurypitch worden georganiseerd door Endemol Shine Nederland
Producties B.V., MediArena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “ESN”). Daarnaast wordt
dit project financieel gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation (hierop volgend ‘BMGF’
genoemd).
Gedurende de workshop, de mentorfase en de jurypitch, zullen door de ESN beeld- en
geluidopnamen worden gemaakt en openbaar worden gemaakt, zie § 5.
Door middel van het aanmelden via de website www.engage-the-future.nl en per e-mail, verklaart de
deelnemer deze deelnamevoorwaarden te accepteren.
§ 1 Criteria en voorwaarden
1.1 Criteria om deel te nemen
NGO’s zijn organisaties die een politiek of maatschappelijk doel nastreven, niet-commercieel
georiënteerd zijn en niet afhankelijk van regeringen en/of overheidsinstellingen.
De medewerkers van NGO’s dienen 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig in Nederland.
Per NGO kunnen zich drie medewerkers aanmelden.
1.2 Voorwaarden om deel te nemen
Om te kunnen deelnemen, moeten de NGO’s kunnen bewijzen dat ze reeds eerder sociale projecten
hebben ontwikkeld en uitgevoerd en dat ze langer dan een jaar actief zijn.
§ 2 Thema / Budget
2.1 Thema
Het thema van het project is “women empowerment” met een bijzondere focus op de meest arme
landen van de wereld, waarbij het thema vrij te interpreteren is.

De deelnemende NGO’s zullen het thema omzetten in een concept voor een social media campagne,
die ze gedurende de mentorfase hebben ontwikkeld. De nadruk van de campagne moet liggen op een
online video, oftewel een campagne met bewegende beelden. Het concept van de campagne wordt
ingeleverd bij een door ESN geselecteerde jury.
2.2 Kosten
Deelname aan de jurypitch, inclusief de workshop, de daaropvolgende mentorfase en de presentatie
voor de jury, is voor rekening van de deelnemende NGO’s.
Kosten (inclusief reiskosten), welke in het kader van deelname door de (medewerkers van de) NGO
worden gemaakt, zijn niet verhaalbaar op ESN, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

§ 3. Verloop van het Project
Verloop van het project

Begindatum

Einddatum

1) Aanmelden programma
2) Workshop
3) Mentorfase
4) Jurypitch

16 mei 2018
12 juni 2018
13 juni 2018
12 juli 2018

31 mei 2018
12 juni 2018
10 juli 2018
12 juli 2018

3.1 Aanmeldtermijn
De aanmeldtermijn voor de workshop, de mentorfase en de jurypitch loopt af op 31 mei 2018.
Latere aanmeldingen worden alleen in acht genomen indien er nog beschikbare plekken zijn.
Onder de tijdig ontvangen aanmeldingen wordt een selectie gemaakt voor deelname. Hierbij wordt
rekening gehouden met de invulling van de NGO’s met betrekking tot het thema “women
empowerment”. De selectieprocedure is bindend en aanspraak op deelname is niet mogelijk.
3.2 Deelnemersaantal
Het deelnemersaantal voor zowel de workshop, de mentorfase als de jurypitch is gelimiteerd tot 30
personen. Derhalve kunnen per NGO maximaal drie personen worden aangemeld.
3.2 Aanmelden
Om deel te kunnen nemen dienen de volgende drie vragen per e-mail worden beantwoord:
- Welke verwachtingen heeft u van de workshop?
- Wat wilde u altijd al weten over het gebruik van sociale media / online video?
- Welke medewerkers van uw NGO meldt u aan?
Het antwoord op deze vragen dient gestuurd te worden naar engage-the-future@endemolshinebeyond.nl. De aanmelding is geheel vrijwillig.
3.3 Deelname
Om deel te kunnen nemen aan de jurypitch dient een concept voor een sociale media campagne te
worden ingeleverd, waarin de opgedane kennis en vaardigheden uit de workshop en de mentorfase
naar voren komen. Het concept wordt ter beoordeling uiterlijk op 12 juli 2017 persoonlijk aan de jury
gepresenteerd en ingeleverd. De precieze informatie over de tijd en plaats wordt bekend gemaakt in
de mentorfase.
3.4 Beoordeling deelname
Uit de ingeleverde concepten van de deelnemers wordt door een onafhankelijke meerkoppige jury een
NGO als winnaar geselecteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de navolgende criteria:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

creativiteit
originaliteit
mogelijkheid voor het plaatsen op verschillende sociale media kanalen
relevantie
duurzaamheid
impact voor de beoogde doelgroep

De keuze van de jury is bindend. De deelnemer gaat onvoorwaardelijk akkoord met de besluitvorming
van de jury.
De winnaar wordt op een nader te bepalen datum, plaats en tijdstip bekendgemaakt.
§ 4. Prijs
Het winnende concept wordt door de ESN geproduceerd en gedistribueerd.
Voor de productie van de winnende campagne wordt door ESN een vastgesteld budget beschikbaar
gesteld dat niet overschreden mag worden.
§ 5. Rechten en gebruik
5.1 Workshop, mentorfase, jurypitch
De deelnemer geeft uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ESN om van
zijn/haar bijdrage tijdens de workshop, mentorfase en jurypitch, beeld- en/of geluidsopnamen te
(doen) maken, alsmede om deze bijdrage, de opnamen daarvan wereldwijd openbaar te maken en te
distribueren waaronder te doen (her-)uitzenden via de televisie, internet of welk ander medium dan
ook.
Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten in de meest ruime zin, met betrekking
tot Engage The Future en de opnamen daarvoor zullen toebehoren aan ESN. Voor zover die rechten
niet al op grond van de wettelijke regelingen bij ESN berusten, draagt de deelnemer aan ESN
onherroepelijk en onvoorwaardelijk al zijn/haar (intellectuele eigendoms-)rechten over.
Deze rechten worden gebruikt voor de ontwikkeling, productie en analyse van een of meerdere
afleveringen van een aftermovie over de workshop, de mentorfase en de jurypitch.
ESN is bevoegd de verworven rechten volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
5.2 Het winnende concept
De deelnemer kent de rechten van het uitgewerkte winnende concept dat ontwikkeld is voor de
jurypitch tijdens de workshop en de mentorfase, kosteloos, onherroepelijk en ongelimiteerd toe aan
ESN.
ESN is niet verplicht om van de toegekende rechten gebruik te maken. ESN is bevoegd om de
rechten zelf, of door derden uit te laten voeren.
Daarnaast draagt de deelnemer het niet uitsluitende recht aan ESN over om het concept te gebruiken
voor eigen reclamedoeleinden. Dit is niet aan tijd of plaats gebonden.
De deelnemer bevestigt en waarborgt tegenover ESN dat hij over de bovengenoemde rechten
beschikt en deze kan overdragen aan ESN zonder schending van rechten van derden.
In het geval de deelnemer niet over deze eigendomsrechten beschikt, verplicht de deelnemer zich op
verzoek zijn medewerking te verlenen aan datgene wat eventueel nog verricht moet worden teneinde
de hiervoor bedoelde overdracht te vervolmaken.

De deelnemer bedingt voor zijn/haar medewerking en toestemming alsmede voor de overdracht en
exploitatie als genoemd in deze deelnamevoorwaarden geen vergoeding.
§ 6 Uitsluiting van deelname
Indien de deelnemer de deelnamevoorwaarden overtreedt dan wel indien de concepten
(mogelijkerwijs) rechten van derden schenden, immoreel, gewelddadig of pornografisch zijn en/of dat
impliceren, wordt de deelnemer van deelname uitgesloten.
De deelnemer die probeert om het wedstrijdverloop of het stemmingsproces te verstoren en/of te
manipuleren, evenals de deelnemer die probeert door middel van het gebruik van onredelijke
hulpmiddelen/vals spelen/frauduleus handelen een voordeel te verkrijgen, wordt van deelname
uitgesloten.
Het al dan niet opzettelijk door de deelnemer achterhouden van informatie dan wel verstrekken van
onjuiste en/of onvolledige informatie kan voor ESN reden zijn om de deelnemer uit te sluiten van
(verdere) deelname.
Bovendien behoudt ESN zich het recht voor om naar eigen oordeel de deelnemer en/of de concepten
van (verdere) deelname uit te sluiten.
ESN is niet verplicht om de reden van uitsluiting mede te delen dan wel haar besluit te motiveren.

§ 7 Aansprakelijkheid
ESN zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke de
deelnemer lijdt verband houdende met de deelname, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van, of schade aan persoonlijke
goederen en schade geleden ten gevolge van ongevallen welke zich voordoen als gevolg van of
tijdens de deelname, immateriële schade, dan wel schade ontstaan tijdens heen- en/of terugreis of
tijdens het verblijf, tenzij zelfstandige en/of kwalitatieve wettelijke aansprakelijkheid van ESN wordt
bewezen voor onrechtmatige daden van ESN of de door ESN ingeschakelde personen of zaken, met
dien verstande dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het maximumbedrag waaronder ESN W.A.
verzekerd is.
Voor het geval de deelnemer aan ESN foto-, film-, en/of geluidsmateriaal etc. verstrekt, garandeert de
deelnemer dat hij/zij gerechtigd is over voornoemd materiaal te beschikken en verleent hij/zij het recht
om dit materiaal voor onbeperkte tijd, wereldwijd te gebruiken. De deelnemer vrijwaart ESN voor alle
aanspraken ter zake.
§ 8 Beëindigen van het project
ESN is te allen tijde bevoegd om het project zonder verdere motivering te beëindigen en/of te
onderbreken.
§ 9 Persoonsgegevens
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt ESN volgens de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, per 25 mei 2018,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
ESN verzamelt de navolgende persoonsgegevens van de deelnemers:
1) registratiegegevens via de Website

2) openbare gegevens en berichten
Meer in het bijzonder, de registratiegegevens - zoals genoemd in punt 1 - die ESN verzamelt en
verwerkt ten behoeve van de aanmelding zijn onder meer -waar van toepassing-:
a. naam, woonplaats, geboortedatum, geslacht, portret (audiovisueel materiaal en/of foto’s)
b. adres, telefoonnummer, e-mailadres
c. persoonsgegevens die je als deelnemer verstrekt aan ESN.
De persoonsgegevens zullen door of namens ESN enkel in het kader van - de workshop, de
mentorfase, de jurypitch en in het kader van de productie, exploitatie en promotie van de winnende
campagne van – “Engage The Future” worden gebruikt.
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ESN een prioriteit. ESN heeft adequate
organisatorische- en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen
een ernstig datalek en/of verlies, diefstal en/of ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en/of inzage
door derden.
De deelnemer kan contact opnemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via het
e-mailadres: mijngegevens@endemolshine.nl.
ESN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
§ 11 Diversen
Over de besluitvorming/uitslag(en) kan niet worden gecorrespondeerd. Alle besluitvorming van ESN is
bindend.
ESN behoudt het recht om van de deelnamevoorwaarden af te wijken, dan wel deze aan te vullen
en/of te wijzigen.
Indien enige bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou blijken te zijn
met (een) dwingendrechtelijke bepaling(en) dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van
deze deelnamevoorwaarden onverlet. In plaats van de met de wet strijdige bepaling(en) zal ESN
nieuwe bepalingen vaststellen die zo veel mogelijk met de strekking van de met de wet strijdige
bepaling(en) overeenkomen.
Eventuele rechten uit de contractuele verhouding die aan deze deelnamevoorwaarden ten gronde
liggen, zijn niet aan derden overdraagbaar.
Het Nederlands recht is van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
deelnamevoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

