Wedstrijdreglement OO Techniek
Algemeen
1.
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijden van OO
Techniek.
2.
OO Techniek is een van de landelijke programma’s van Stichting
Techniekpromotie (STP). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Nederlands Openluchtmuseum.
Structuur
3.
Tijdens de grote finaledag van OO Techniek, hierna OO Techniek Spektakel,
draait alles om vier uitdagingen. De leeftijdsgroepen zijn als volgt
ingedeeld: kinderen t/m 7 jaar (groep 1 en/of 2), kinderen t/m 9 jaar
(groep 3 en/of 4), kinderen t/m 11 jaar (groep 5 en/of 6), kinderen t/m 13
jaar (groep 7 en/of 8). De groepen zijn leidend, er worden alleen
uitzonderingen gemaakt voor doublerende leerlingen en in overleg voor
leerlingen speciaal onderwijs.
De uitdagingen worden op school of bij een buitenschoolse activiteit
4.
voorbereid aan de hand van het door STP verstrekte lesmateriaal. Het
lesmateriaal is vanaf november gratis te downloaden via de website.
Deelname
5.
Deelname staat open voor leerlingen van alle typen primair onderwijs, ook
speciaal onderwijs, in Nederland en België, alsmede leerlingen die
meedoen vanuit een buitenschoolse opvang organisatie (BSO).
Deelname en aanmelding kan alleen gebeuren onder verantwoordelijkheid
6.
van een school of buitenschoolse activiteit. Een deelnemend team
vertegenwoordigt zijn school of BSO.
7.
Een school of BSO mag, per vestiging, met maximaal één team
per uitdaging deelnemen.
8.
Per team mag worden deelgenomen aan één uitdaging.
9.
Ieder team bestaat uit maximaal vier kinderen.
10. Ieder team moet worden begeleid door een volwassene.
11. Het is toegestaan leerlingen uit lagere leeftijdsgroepen te laten meedoen
aan uitdagingen bestemd voor hogere leeftijdsgroepen.
12. Het is niet toegestaan leerlingen uit hogere leeftijdsgroepen te
laten meedoen aan uitdagingen bestemd voor lagere
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13.

leeftijdsgroepen.
Ingeschreven teams mogen zich tot uiterlijk twee weken voor het
evenement kosteloos afmelden voor het OO Techniek Spektakel. Bij
later afmelden of zonder bericht afwezig zijn, wordt een no-show
boete van 150 euro per team in rekening gebracht.

Aanmelding
14. De school of BSO bepaalt welke teams worden aangemeld voor
OO Techniek.
15. De school of BSO bepaalt de samenstelling van deze teams.
16. Aanmelding geschiedt uitsluitend door invulling van het aanmeldformulier
op de website. Let op: voor elk team is er een apart aanmeldformulier.
Selectie en jurering
17. Per uitdaging is er een maximaal aantal deelnemende teams vastgesteld.
18. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemende teams vindt
door STP een selectie plaats van de teams die aan die uitdaging
kunnen meedoen.
19. Over de totstandkoming van deze selectie wordt niet gecorrespondeerd.
20. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het toernooi zal de school of BSO
alle benodigde informatie m.b.t. het toernooi per e-mail ontvangen.
21. Op het OO Techniek Spektakel beoordeelt een deskundige jury de
prestaties van de deelnemers.
22. De jury beoordeelt de prestaties van een team op basis van de in het
lesmateriaal omschreven criteria, met behulp van juryformulieren die
op de website worden gepubliceerd.
23. Tenzij de voorwaarden in het betreffende lesmateriaal anders toelaten,
dienen de producten door de kinderen zelf te zijn bedacht en gemaakt.
Kant-en-klare in de winkel gekochte, of elders aangeschafte producten
worden van deelname uitgesloten.
24. Begeleiders en supporters mogen niet helpen bij (de opbouw en tijdens)
de uitvoering van de uitdagingen. Als de jury van mening is dat de
begeleiders deze regel onvoldoende naleven, zal zij dat in haar
beoordeling meewegen.
25. Het oordeel van de jury is bindend. Over de uitslag wordt
niet gecorrespondeerd.
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Prijzen
26. STP stelt aan de winnende teams prijzen beschikbaar.
27. Een team kan maar één prijs winnen.
Promotie
28. STP heeft het recht om inzendingen in de publiciteit te brengen of voor
andere PR-doeleinden te gebruiken. Van deelnemers wordt verwacht dat
zij hiermee instemmen en/of hieraan meewerken. Dit artikel is ook van
toepassing op tijdens het OO Techniek Spektakel gemaakte foto- en/of
videomateriaal. Wilt u of één van uw teamleden niet in de publiciteit
komen of verschijnen in PR-materiaal, dan kunt u dit voorafgaand aan het
evenement schriftelijk melden bij de organisatie van het OO Techniek
Spektakel. Voor jongeren tot 16 jaar moet een ouder/voogd voorafgaand
aan het evenement toestemming geven voor foto- en/of video-opnames.
Aansprakelijkheid
29. STP en alle bij de organisatie betrokken instellingen en personen
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die
direct dan wel indirect voortvloeit uit deelname aan het OO Techniek
Spektakel. Vraag bij de organisatie na of er een ongevallenverzekering is
afgesloten, of dat de deelnemende school of BSO zich dient te verzekeren
voor schade (daaronder begrepen letsel etc.) die de kinderen op het OO
Techniek Spektakel kunnen oplopen.
Slotbepalingen
30. STP behoudt zich het recht voor om personen of inzendingen zonder
opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.
31. STP behoudt zich het recht voor om personen of groepen van
personen zonder opgaaf van redenen de toegang tot de locatie van
het OO Techniek Spektakel te weigeren.
32. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in onvoldoende mate
voorziet, beslist Stichting Techniekpromotie.
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