TOWER AWARDS
REGLEMENT
Artikel 1 Organisatie
De uitreiking van de TOWER Awards wordt georganiseerd door Kapcon in samenwerking met JCI Kortrijk en
zijn/haar preferred partners zijnde de Stad Kortrijk, K in Kortrijk, Het Handelsdistrict, UNIZO, …en tal van
eventpartners.

Artikel 2 Omschrijving van de wedstrijd
De TOWER Awards reiken 8 prijzen uit. De organisatie reikt awards uit aan de starter van het jaar, de
award voor internationalisering, merkwaardige award, lekkerste gerecht van Kortrijk, concept van
het jaar, beste / meest actieve vereniging, beste handelszaak & personality van het jaar. Deze
winnaars hebben een duidelijke link met Kortrijk en moet binnen hun activiteitsveld recent iets
betekend hebben voor de stad en/of de regio Kortrijk. Dit kan zowel op economisch,
maatschappelijk, sociaal als cultureel vlak zijn.
Er wordt over gewaakt dat er kandidaturen uit verschillende categorieën worden ontvangen.

Artikel 3 Voorwaarden voor deelname
De deelnemer moet aan volgende voorwaarden voldoen om officieel kandidaat te zijn:
De deelnemer is een man of een vrouw van minstens 18 jaar op de dag van de
prijsuitreiking
De deelnemer is op de één of andere wijze te linken aan Kortrijk
Het deelnemingsformulier moet volledig worden ingevuld
De deelnemer beantwoordt de vragen naar waarheid
De deelnemer is bereid extra informatie te verschaffen indien hiernaar gevraagd wordt.
De deelnemer moet binnen de laatste 3 jaar binnen zijn/haar activiteitsveld iets
betekend hebben voor de regio Kortrijk, dit met uitzondering van de award voor Starter
van het Jaar
De deelnemer behoudt steeds het recht om zijn/haar kandidatuur terug te trekken, aan te vullen of te
wijzigen. De organisator garandeert een discrete en vertrouwelijke verwerking van de kandidaturen.
De organisatie behoudt het recht om deelnemers, waarvan de gegevens niet naar waarheid werden
ingevuld of deelnemers waarvan de waarden niet stroken met deze van de organisatie, deelname te
weigeren.
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Artikel 4 De Jury = De Commissie
De Jury bestaat uit:
Vertegenwoordiger JCI
Vertegenwoordiger stad Kortrijk
Vertegenwoordiger K in Kortrijk
Vertegenwoordiger Unizo Kortrijk
Vertegenwoordiger Voka Zuid-West-Vlaanderen
Vertegenwoordiger KMO contact
Vertegenwoordiger handelsdistrict Kortrijk
1 Ex – Tower Award winnaar
2 personen uit het middenveld:
Coördinatie, opvolging, administratie - Ann-Pascale Mommerency + team
Beschikt niet over stemrecht

Artikel 5 Verloop van de wedstrijd
De wedstrijd verloopt in 3 fasen:
De kandidatuurstelling
De nominatie door de jury
De verkiezing van de laureaten door de jury en het publiek dat aanwezig is op de
uitreikingsavond.
5.1 Kandidatuur
Iedere persoon die voldoet aan de basiscriteria mag zichzelf kandidaat stellen. Derden mogen een
persoon aanbevelen, waarop deze automatisch wordt uitgenodigd zich kandidaat te stellen.
De basiscriteria om zich kandidaat te mogen stellen staan vermeld in Art. 3.
De registratie van een kandidaat gebeurt ten laatste tegen 1 december 2017 via mail naar
info@towerawards.be of via de website www.towerawards.be
Kandidatuurstellingen gebeuren in het Nederlands en de antwoorden mogen het aangegeven aantal
regels per vraag niet overschrijden.
KAPCON, in casu de Commissie TOWER Awards, beslist of de kandidatuur aanvaardt wordt. Dit gebeurt op
basis van de voorwaarden voor deelname opgesomd in artikel 3.
5.2 Genomineerden
Er worden 3 genomineerden gekozen door de jury. Elk jurylid stelt een top 3 voor vanuit de ingestuurde
kandidaturen. Bij de gezamenlijke jurering tracht de jury tot consensus te komen op basis van dialoog.
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Indien er geen consensus wordt bereikt, dan volgt een bepalende stemronde op de jurybespreking. Dan
weegt de jurering van de eerste ronde door. Bij staking van stemmen is de stem van de juryvoorzitter
doorslaggevend.
De genomineerden worden ingelicht of ze al dan niet tot die groep behoren. Het staat de organisatie vrij
om op basis van de ingevulde vragenlijst ook reservegenomineerden te kiezen.
Alle genomineerden worden op het event, waar de laureaat bekend gemaakt wordt, uitgenodigd.
5.3 Laureaat
Op de dag van de uitreiking zal de jury de laureaat selecteren uit de 3 genomineerden. Bij de gezamenlijke
jurering tracht de jury tot consensus te komen op basis van dialoog. Indien er geen consensus wordt
bereikt, dan volgt een bepalende stemronde op de jurybespreking. Bij staking van stemmen is de stem
van de juryvoorzitter doorslaggevend. De stem van de jury telt voor 50%. De stem van het publiek de
avond zelf telt mee voor 35 %.
Op voorhand kan iedereen 1 unieke stem uitbrengen via de website van de TOWER Awards. Hun stem
telt mee voor 15%. Het stemmen via de site kan tot 18 februari 2018, 20u.
De verdeling van de stemmen verloopt via een puntensysteem, dit geldt voor de 3 fases.

Artikel 6. Bekendmaking van de winnaars
De uiteindelijke bekendmaking van de laureaat en de prijsuitreiking vinden plaats op zaterdag 24
februari 2018. Alle genomineerden worden geacht op deze uitreiking aanwezig te zijn. De jury oordeelt
in volle objectiviteit. Over de uitslag wordt geen verdere communicatie gevoerd.

Artikel 7. Geschillen
Wie aan deze wedstrijd deelneemt, gaat akkoord met alle bepalingen van het reglement en met elke
beslissing die de organisatie genoodzaakt is te nemen. Deelnemers gaan ermee akkoord dat men als
winnaar met naam, foto en informatie m.b.t. het ingezonden project in publicaties en op de website van de
TOWER Awards verschijnt. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de
deelnemer van deze en alle volgende edities van de TOWER Awards. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke
fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie.
De genomineerden zijn vrij campagne te voeren op een creatieve manier, en gezamenlijk met andere
kandidaten. Dit mag echter geen persoonlijk aanval zijn op andere genomineerden. We verwachten een
deontologische en correcte houding van alle genomineerden. Indien dit niet het geval is, kan de
kandidatuur ingetrokken worden.
Op de avond van de award uitreiking zal ook een deurwaarder aanwezig zijn.
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