Reglement GroeneVent Award wedstrijd
Artikel 1 Beschrijving van de GroeneVent Award
Jaarlijks beloont en ondersteunt de OVAM de organisatoren van evenementen in Vlaanderen die hun
milieu-impact verlagen en streven naar een duurzame organisatie van hun evenementen.
De award bestaat uit de trofee van de GroeneVent en een geldprijs. Winnaars kunnen geen 2 jaar na
elkaar de geldprijs en maximum 3 keer dezelfde award winnen. Bij de derde overwinning worden zij
beloond met een life time achievement.
De prijzenpot wordt verdeeld onder de winnaars volgens drie categorieën:
― evenementen vanaf 500 tot 3000 bezoekers: 1000 euro;
― evenementen vanaf 3000 tot 15 000 bezoekers: 3000 euro;
― evenementen vanaf 15 000 bezoekers: 6000 euro.
Bij het ontbreken van voldoende kandidaten en kwaliteitsvolle dossiers voor alle of één van de
categorieën behoudt de jury zich het recht voor om de awards te verdelen onder de andere
categorieën of geen awards uit te reiken.
Kandidaten mogen het label ‘kandidaat Groenevent wedstrijd’ gebruiken in al hun communicatie en dit
tot de uitreiking van de volgende wedstrijd.
Na de uitreiking van de awards wijzigt men de communicatie indien nodig naar ‘finalist GroeneVent
Award’ of ‘winnaar GroeneVent Award’, tot de lancering van de volgende wedstrijd.

Artikel 2 Wie komt in aanmerking voor de award?
Evenementen in Vlaanderen komen in aanmerking als:
― Er een minimum van 500 bewezen deelnemers of bezoekers per dag is;
― Het karakter van het evenement openbaar, vrij toegankelijk (al dan niet betalend) en publiek is;
― De doelgroep ruim genoeg is of het type evenement een ruime uitstraling en bereik heeft door de
aanpak, communicatie, partners en het thema.
Private feesten van bedrijven en verenigingen voor eigen personeel of leden komen niet in
aanmerking.
Eenmalige activiteiten, zonder meerdere edities verspreid over meerdere jaren, komen niet in
aanmerking.
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Artikel 3 Wat zijn de voorwaarden voor deelnam e?
1
2
3

4
5

Geregistreerd en aangemeld zijn als kandidaat voor de wedstrijd op www.groeneventscan.be,
door een persoon die de vereniging of organisatie rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.
Een volledig ingevuld dossier met 2 scans indienen. Voor het indienen van het dossier moet het
ter beschikking gestelde sjabloon gebruikt worden.
Plaatscontrole toestaan doorheen de hele opzet van het evenement voor de OVAM. Dit
plaatsbezoek is niet gegarandeerd voor alle kandidaten en hangt af van de beslissing van de
OVAM. Indien aangekondigd, worden minimaal 2 toegangstickets voorzien en wordt een
begeleiding op afspraak georganiseerd.
Als bedrijf voldoen aan de verplichtingen vermeld in de VLAREMA.
De resultaten delen met andere evenementen en toestemming geven om uw scans open te
stellen op www.groenevent.be.

Artikel 4 Hoe stelt u zich kandidaat?
U dient tijdig een dossier in. Het dossier bevat:
― De twee volledig ingevulde scans, bestaande uit deel 1: Doel (dat dient ingevuld te worden voor
de aanvang van het evenement) en deel 2: Resultaat (dat dient te worden ingevuld na afsluiting
van het evenement). De scans moeten ingevuld worden voor alle thema’s en deelaspecten die
van toepassing zijn op het evenement.
― Een toelichting over de behaalde scores op basis van de criteria en thema's uit de scan:
Organisatie, Ruimte, Catering, Materiaal, Afval, Energie, Water en Mobiliteit;
― Een bewijs van acties, investeringen en initiatieven die zijn ondernomen om de milieu-impact van
het evenement te verlagen, al dan niet op basis van de criteria uit de scans;
― Foto’s of een link naar foto- en filmmateriaal die de duurzame verwezenlijkingen van het
evenement aantonen;
― Een bewijs dat het evenement voldoet aan de criteria vermeld in artikel 2;
― Een bewijs dat het evenement op duurzame wijze communiceert over de duurzame acties die
ondernomen werden en dat het publiek betrokken is bij het verduurzamen van uw evenement;
― Een motivatie waarom u de prijs wil winnen en wat u met de award en het prijzengeld zou doen.
― Een bewijs dat aan de wettelijke verplichtingen van VLAREMA wordt voldaan.
U stuurt het volledige dossier op naar groenevent@ovam.be, voor het verstrijken van de deadline,
zoals aangegeven op de website. Elke kandidaat ontvangt een bevestiging van de ingezonden
kandidatuur.
Door het indienen van de kandidatuur verklaart de organisator akkoord te gaan met het huidig
reglement.

Artikel 5 Jurering
Alle kandidaturen die tijdig werden ingediend en een volledig dossier bevatten, worden gescreend en
voorgelegd aan de jury.
De jury is samengesteld uit afgevaardigden van de OVAM en andere milieuorganisaties, milieuadministraties en milieufederaties actief in de evenementenwereld.
De jury neemt de dossiers door en selecteert in een eerste ronde de kandidaten die doorgaan naar
een tweede ronde voor verdere analyse en mogelijke selectie als finalist en winnaar. De jury behoudt
zich het recht om de verschafte informatie te controleren.
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De jury houdt rekening met:
― het aantal deelnemers aan het evenement om de prijzencategorie te bepalen (voor meerdaagse
evenementen wordt het totale aantal bezoekers gedeeld door het aantal evenementdagen);
― de kwaliteit en volledigheid van het ingediende dossier;
― de behaalde resultaten op de scans;
― de kwaliteit van de analyse van de behaalde scores;
― de kwaliteit van de acties, investeringen en initiatieven die zij ondernomen om de milieu-impact
van het evenement te verlagen;
― de kwaliteit van het antwoord op de vraag wat men als winnaar zou doen met de award en het
prijzengeld.
De uitspraak van de jury betreffende de toekenning van de awards, zal worden gemotiveerd.
Indien in de loop van de wedstrijd oneerlijke praktijken worden vastgesteld, behoudt de jury zich het
recht voor om de kandidatuur te schrappen.
Indien na het toekennen van de awards oneerlijke praktijken aan het licht komen, behoudt de jury zich
het recht voor om de award in te trekken en de geldprijs terug te vorderen. De volgende in de rangorde
zal dan tot winnaar worden uitgeroepen.

Artikel 6 Bekendmaking
Alle finalisten en winnaars worden persoonlijk gecontacteerd voor de uitreiking van de award.
De uitreiking van de award vindt plaats in de maand oktober.
Alle finalisten en winnaars worden vermeld in de OVAM-communicatiemiddelen.

Voor meer informatie contacteer:
OVAM – evenementenwerkgroep
groenevent@ovam.be
015 284 315 – 015 284 504
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