Voorwaarden inzendingen WoodChallenge 2014
De inzender:
 is aantoonbaar student aan het Nederlands (hoger of middelbaar) technisch onderwijs of een
Nederlandse universiteit.
 Is niet ouder dan 35 jaar.
 Ook groepsinzending is mogelijk!

De inzending:
 Komt voort uit eigen werk.
 Heeft betrekking op het studiejaren 2012/2013 en 2013/2014.
 Levert een wezenlijke bijdrage aan een positief imago van hout en houtproducten.
 Getuigt van durf en visie (het ‘challenge’-gehalte) en is innovatief.
 Is (bij voorkeur) praktisch uitvoerbaar.
 Is consistent in ontwerp en uitvoering.
 Wordt in tweevoud aangeleverd: 1 maal schriftelijk en 1 maal digitaal (cd-rom of USB).
LET OP: Alleen Wordbestanden aanleveren, geen pdf!
 Bestaat minimaal uit een samenvatting, een projectbeschrijving én beeldmateriaal
(plattegronden, doorsneden, overzichten etc.). LET OP: deze informatie is bepalend bij de
beoordeling en kan worden gebruikt voor communicatiedoeleinden.
o De samenvatting bedraagt maximaal 1 A4.
o De projectbeschrijving bedraagt maximaal 2 A4; motivatie voor inzending moet helder
en inhoudelijk goed onderbouwd zijn en verwoordt duidelijk de essentie en eventuele
conclusies.
o Beeldmateriaal bedraagt minimaal 4 stuks in de vorm van foto’s, tekeningen etc. De
beelden dienen digitaal (geen pdf-formaat) te worden aangeleverd met een minimale
resolutie van high res. 300 dpi bij een formaat van 15 x 23 cm (jpeg of tiff, circa 1 mb
per foto).
o Inbreng van maquettes, modellen, productexemplaren etc. wordt zeer op prijs gesteld.
Zij helpen bij een juiste beoordeling van en communicatie over de inzending.

Let op:
 LET OP: Het niet voldoen aan één of meerdere voorwaarden kan aanleiding zijn tot uitsluiting
van deelname.
 Centrum Hout verwerft het recht van publicatie van het ingezonden materiaal.
 Alleen tijdig ontvangen, volledig en conform de voorwaarden ingevulde formulieren en
inzendingen worden beoordeeld.
 Bij te weinig aanmeldingen behoudt Centrum Hout zich het recht de prijsuitreiking uit te stellen
en de inzendingen over te hevelen naar het volgende jaar.

Vragen en informatie:
 Voor administratieve of inhoudelijke vragen over deelname aan de WoodChallenge kunt u
terecht bij Eric de Munck van Centrum Hout via tel. 036 5329821 of e-mail
e.de.munck@centrum-hout.nl

