Wedstrijdreglement
W3 Scholarship Challenge 2018
Algemeen
Artikel 1: Organisatoren
Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op
de “W^3 Scholarship Challenge 2018” (hierna de ‘Wedstrijd’), georganiseerd door medewerkers van
het departement wiskunde uit de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen en de
faculteit Ingenieurswetenschappen, alsook andere medewerkers van de Vrije Universiteit Brussel
(hierna ook de ‘Organisatoren’).
Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke
wedstrijdbeslissing van de Organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder
verhaal.
Deelname aan de Wedstrijd
Artikel 2: Duur van de Wedstrijd
De Wedstrijd loopt van 22 april 2018 om 13u, tot 22 april 2018 om 16u (hierna ‘Duur van de
Wedstrijd’).
Inschrijven voor de Wedstrijd is mogelijk tot 23u59 op zondag 25 maart 2018. Laattijdige
inschrijvingen zullen niet worden aanvaard.
Ingeschreven leerlingen ontvangen op maandag 26 maart 2018 om 10u een schiftingsvraag. Het
antwoord op de schiftingsvraag kan ingediend worden tot 23u59 op maandag 9 april 2018. Op
woensdag 18 april krijgen ingeschreven leerlingen bericht over een eventuele selectie voor de
Wedstrijd op zondag 22 april 2018.
Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden aan natuurlijke personen die op het moment
van de inzending:
(i) wettelijk in België gedomicilieerd zijn;
(ii) geldig ingeschreven zijn in het laatste jaar secundair onderwijs;
(iii) minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar kunnen enkel deelnemen indien zij
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. De organisatoren behouden zich het recht voor om op elk
moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere
manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet
onmiddellijk of binnen een door de organisatoren opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging
kan overmaken; en
(iv) over een geldig e-mailadres beschikken.
(v) geselecteerd zijn door de Jury op basis van een antwoord dat tijdig werd ingediend op de
schiftingsvraag.
Hierna ook de ‘Deelnemer(s)’ genoemd.
De volgende personen kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd:
(i) personen die bestuurders, leidinggevenden, werknemers, onderaannemers of agenten zijn van de
Organisatoren;
(ii) personen die samenwerken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een wettelijke of
feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen op succes te vergroten;
Artikel 4: Procedure
Om geldig te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer uiterlijk op zondag 25 maart
2018 om 23u59:
(i) naar de site ‘www.wiskunnendwiske.be’ gesurft zijn;

(ii) aldaar de registratiepagina volledig en correct ingevuld hebben.
(iii) op 18 april een positief antwoord gekregen hebben van de Jury omtrent zijn/haar selectie voor
de Wedstrijd.
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven.
Elke Deelnemer mag slechts één keer aan de Wedstrijd deelnemen.
Elke deelname zal geëvalueerd worden door de Organisatoren. Indien de deelname conform
onderhavig reglement is, daarin begrepen de artikelen 2, 3 en 4, komt de Deelnemer in aanmerking
om een prijs te winnen.
Artikel 5: Aanduiding van de winnaars
De Deelnemers zullen een wiskundig vraagstuk moeten oplossen dat mogelijks uit verschillende
vragen bestaat. Er kunnen verschillende mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen, maar om
het vraagstuk op te lossen zullen logisch redeneren, basisvaardigheden wiskunde en creativiteit
nodig zijn. Ook correctheid van de notatie en zelfcontrole zijn belangrijk. Een jury zal punten
toekennen aan de Deelnemers op basis van de volgende criteria:
(i) logisch redeneren,
(ii) kennis en correct gebruik van basisvaardigheden wiskunde,
(iii) creativiteit,
(iv) correctheid van de notatie(s), en
(v) zelfcontrole van het antwoord en de bekomen oplossing(en)
De precieze gewichten van deze criteria worden op basis van het vraagstuk door de jury besproken
en vastgelegd alvorens de deelnemers beoordeeld worden.
Op de eerste plaats staat de Deelnemer met het hoogste aantal punten, op de tweede plaats de
Deelnemer met het tweede hoogste aantal punten, en zo verder.
De schiftingsvraag telt niet mee.
In geval van een ex aequo, zal de rangschikking (waar nodig) bepaald worden aan de hand van een
bijkomende vraag. Wie het meest correcte antwoord geeft op deze bijkomende vraag zal eerst
gerangschikt worden (onder de Deelnemers met de betreffende ex aequo), wie het tweede meest
correcte antwoord geeft zal tweede gerangschikt worden (onder de Deelnemers van de betreffende
ex aequo) enzovoort. Indien er nadien nog steeds een ex aequo blijft, zal een opnieuw een
bijkomende vraag gesteld worden, op dezelfde manier als hierboven weergegeven.
De Deelnemers die op plaats 1 tot 3 staan zijn winnaar.
Artikel 6: De prijs
Elke Deelnemer kan slechts één prijs winnen. Er zijn drie prijzen:
- De eerste prijs, omschreven als en beperkt tot het inschrijvingsgeld voor 3 opeenvolgende
academiejaren van de academische opleiding Bachelor of Science in de Wiskunde aan de Vrije
Universiteit Brussel, volgens het studieprogramma van het voltijds modeltraject, en waarbij het
studietraject niet onderbroken wordt.
- De tweede prijs, omschreven als en beperkt tot een eenmalige studiebeurs van 500 euro, op
voorwaarde van voltijdse inschrijving in de eerste bachelor van de academische opleiding Bachelor of
Science in de Wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, volgens het studieprogramma van het
modeltraject.
- De derde prijs, omschreven als en beperkt tot een eenmalige studiebeurs van 300 euro, op
voorwaarde van voltijdse inschrijving in de eerste bachelor van de academische opleiding Bachelor of
Science in de Wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, volgens het studieprogramma van het

modeltraject.
Bij overhandiging van de prijzen dienen de winnaars hun identiteit en domicilie te verrechtvaardigen.
Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een
prijs.
De Deelnemer mag deze prijs niet overgedragen of uitwisselen. De prijs moet als dusdanig worden
aanvaard.
De Organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de prijs te vervangen
door een prijs van gelijke of hogere waarde. Elk deel van de prijs dat niet wordt gebruikt in
overeenstemming met onderhavig reglement zal verloren zijn, en geeft geen recht op enige
financiële compensatie.
De Organisatoren behouden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden
voldoen te verwijderen uit de Wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen
voor de prijs.
Artikel 7: Prerogatieven, misbreuken en fraude
Alle deelnames zullen worden beoordeeld door de Organisatoren om te verzekeren dat zij
beantwoorden aan de vereisten van onderhavig reglement.
De Organisatoren behouden zich het recht voor om op eender welk moment de Wedstrijd te
schorsen, annuleren of wijzigen om eender welke reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot
gevallen van fraude, technische gebreken, met name aan de netwerkservers of aan de hardware,
door een virus, bugs, programmeringsfouten, of enige andere fout of andere oorzaak die aan de
controle van de Organisatoren ontsnapt, die de administratie, de veiligheid, de integriteit of het
goede verloop van de Wedstrijd aantast.
Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien door onderhavig reglement zal worden beslecht
door de Organisatoren zelf. De beslissingen van de Organisatoren zijn definitief en onherroepelijk.
Elke poging om het verloop van de Wedstrijd te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot,
elke frauduleuze vraag, veroorzaakt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de auteur van dergelijke handelingen. Indien dergelijke handelingen werden
gepleegd, behouden de Organisatoren zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen in de
mate dat dit wettelijk toegestaan is. Elke Deelnemer die betrokken is of hieraan heeft bijgedragen
kan worden uitgesloten van de Wedstrijd en zal de prijs worden ontnomen die hij zou hebben
gewonnen.
De Organisatoren behouden zicht het recht voor om elke Deelnemer uit te sluiten als zij vaststellen
of vermoeden dat deze het rechtmatige verloop van de Wedstrijd heeft proberen aantasten.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
De Organisatoren wijzen elke aansprakelijkheid af die verband houdt met de Wedstrijd voor zover dit
wettelijk toegestaan is, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
- een verloren, gestolen, verwijderde, beschadigde, gebrekkige, onleesbare, onduidelijke of
onvolledige deelname;
- een typefout of andere vergissingen, of ze nu menselijk, mechanisch, formeel, elektronisch of
technisch is, met inbegrip van maar niet beperkt tot vergissingen in het promotiemateriaal en
onderhavig reglement;
Elke Deelnemer aanvaardt:
- om de Organisatoren en hun verbonden vennootschappen, alsook al hun leidinggevenden,
bestuurders, werknemers, onderaannemers of agenten te exonereren voor enige aansprakelijkheid
bij verlies of schade opgelopen bij de deelname aan de Wedstrijd of de uitreiking, de ontvangst, het
bezit en/of het gebruik van de prijs.
- de Organisatoren alsook hun verbonden vennootschappen, hun leidinggevenden, bestuurders,
werknemers, onderaannemers of agenten te exonereren indien de Wedstrijd buiten haar wil om

verzet wordt naar een andere datum. In dat geval kunnen de Organisatoren de prijs vervangen door
een andere prijs.
- in geen geval gerechtigd te zijn om punitieve schadevergoeding of schadevergoeding voor indirecte
schade (winstderving, reputatieschade, enz.) of enige andere vorm van schadevergoeding te
bekomen.
Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
Alle video’s/foto’s, alsook alle intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op en/of met
betrekking tot teksten, slogans, audiovisueel materiaal en/of enige andere dragers die door de
Deelnemer zouden worden aangeleverd en/of geregistreerd door de Organisatoren in het kader van
de Wedstrijd of van de uitreiking van één van de prijzen en die elementen bevatten die beschermd
kunnen zijn door het auteursrecht of door enig ander intellectueel eigendomsrecht, worden
overgedragen door de Deelnemer aan de Organisatoren in de meest uitgebreide mate voor zover dit
wettelijk toegestaan is en behoren uitsluitend en exclusief toe aan de Organisatoren.
De video’s, foto’s, teksten, slogans, audiovisueel materiaal en/of enige andere dragers, zoals die
hiervoor worden opgesomd, kunnen met name worden gewijzigd, gereproduceerd en/of
meegedeeld aan het publiek door de Organisatoren, op eender welk moment en onder eender welke
vorm, zoals op de website www.wiskunnendwiske.be, in het kader van een publicitaire campagne
van de Organisatoren of op enige andere manier.
Elke Deelnemer aanvaardt, zonder compensatie, het gebruik door de Organisatoren van, van
zijn/haar naam, adres, zijn afbeelding en enige andere gelijkaardige informatie.
Daarenboven, als de Deelnemer tot één van de winnaars wordt uitgeroepen, aanvaardt de
Deelnemer dat hij/zij kan verschijnen op promotioneel of publicitair materiaal, zonder vergoeding en
overeenkomstig de redelijke verwachtingen en eisen van de Organisatoren. De winnaars verbinden
zich ertoe om enige machtiging in dat verband te ondertekenen.
Artikel 10: Persoonsgegevens
De Organisatoren garanderen dat de door de Deelnemer verstrekte gegevens op een eerlijke en
rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens.
De Deelnemer erkent en aanvaardt dat zijn persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden
voor de opvolging in het kader van de Wedstrijd. De persoonsgegevens van de Deelnemer kunnen
eveneens worden gebruikt voor doeleinden van marktonderzoek. Binnen het kader van deze
doeleinden kunnen de persoonsgegevens van de Deelnemer worden doorgegeven aan één of
meerdere entiteiten, agentschappen, partners, of andere verwerkers van de Organisatoren.
De Deelnemer heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens. De Deelnemer heeft
het recht om kosteloos verbetering te vragen van zijn persoonsgegevens. De Deelnemer kan deze
rechten uitoefenen door zijn vraag hiertoe te sturen naar wiskunnend.wiske@vub.ac.be met een
duidelijke verwijzing naar de Wedstrijd.
Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer.
Artikel 11: Juridische bepalingen
De Organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de Wedstrijd en hebben
definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte
verloop van de Wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk,
de Wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of
annuleren.
Om dezelfde redenen kunnen aan onderhavig reglement door de Organisatoren toevoegingen en/of
aanpassingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen

gepubliceerd worden op de websites www.wiskunnendwiske.be. In geen geval kunnen de
Organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden
voorgelegd aan de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, met inbegrip van geschillen met
betrekking tot nietcontractuele verbintenissen die voortvloeien uit de Wedstrijd en/of onderhavig
reglement of hiermee in verband staan, behalve indien de wet op dwingende wijze een andere
rechtbank bevoegd verklaart, en zonder afbreuk te doen aan de eventuele wettelijke rechten van de
Deelnemer om een andere rechter te vatten.
De Deelnemer en de Organisatoren verbinden zich ertoe om voorafgaandelijk aan een eventuele
procedure te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.

