HUMAN POWER TEAM
VOORWAARDEN ONTWERPWEDSTRIJD VELOX 9

Opgesteld op 14 januari 2018 te Delft
artikel 1. Doel
De ontwerpwedstrijd heeft als doel studenten en scholieren mee te laten denken over
het grafisch ontwerp van de VeloX 9. Het Human Power Team wil de beste inzending
belonen door het winnende ontwerp toe te passen als het grafisch ontwerp van de VeloX
9, welke te zien zal zijn op beurzen, op eigen (sociale) media en in landelijke media, met
name tijdens de roll-out en de race (World Human Powered Speed Challenge 2019).
artikel 2. Inzending en wedstrijd
2.1 De inzender is een student of scholier aan een Nederlandse onderwijsinstelling.
2.2 Inzending verloopt via het digitale inzendingsformulier op de website 		
www.hptdelft.nl/ontwerpwedstrijd of door het ontwerp te mailen naar
operations@hptdelft.nl.
2.3 Bij inzending gaat de inzender akkoord met de voorwaarden van de
ontwerpwedstrijd.
2.4 Een ontwerp is gebonden aan een aantal eisen, welke op de website 		
www.hptdelft.nl/ontwerpwedstrijd vermeld staan.
2.5 Het is toegestaan om meerdere ontwerpen in te zenden.
2.6 Het is toegestaan voor leden van het Human Power Team zelf een inzending te
doen voor het ontwerp van de VeloX 9.
artikel 3. Tijdschema
De ontwerpwedstrijd begint vanaf 15 januari 2019 en loopt tot en met 11 februari 2019.
Binnen 5 werkdagen na het einde van de wedstrijd wordt contact opgenomen met de
winnaar en zullen de winnaar en het Human Power Team het ontwerp verder uitwerken
tot deze definitief is en op de kap bestickerd wordt. Het ontwerp wordt op 26 februari
2019 tijdens de design presentatie gepresenteerd, maar hoeft dan nog niet definitief te
zijn.
artikel 4. Beoordeling
4.1 Het Human Power Team is niet verplicht de keuze voor het ontwerp te motiveren
of vast te leggen.
4.2 Het Human Power Team stelt de ontwerper van het gekozen ontwerp op de hoogte
als deze gekozen is om verder uit te werken.

artikel 5. Beloning
5.1 Het uitgewerkte ontwerp wordt aangebracht op de designkap en achterkap van
de VeloX 9, waarmee tijdens de World Human Powered Speed Challenge wordt
geraced.
5.2 De ontwerper van het gekozen ontwerp wordt genoemd tijdens de design
presentatie.
5.3 Het Human Power Team schrijft een ondertekende aanbevelingsbrief voor de
ontwerper van het gekozen ontwerp.
5.4 Indien de ontwerper een eigen bedrijf in de grafische sector heeft, wordt dit bedrijf
Bronze Partner van het Human Power Team.
artikel 6. Intellectueel eigendom ontwerp en licentie
6.1 De deelnemer staat er voor in dat de inzending zijn of haar eigen creatie is, die
geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.
6.2 Alle ingezonden ontwerpen blijven eigendom van de oorspronkelijke ontwerper.
6.3 De inzender van het winnende ontwerp verleent het Human Power Team een
kosteloze licentie om het ontwerp toe te passen en verder te ontwikkelen. Zo een
dergelijke licentie tot toepassing en doorontwikkeling wordt exclusief aan het
Human Power Team verleend en niet aan andere partijen.
6.4 Het winnende ontwerp wordt door het Human Power Team zo veel mogelijk in
samenspraak met de ontwerper uitgewerkt tot het definitieve ontwerp van de
VeloX 9.
6.5 Het Human Power Team behoudt echter het recht het winnende ontwerp volledig
zelf uit te werken tot het definitieve ontwerp.
6.6 De winnende inzender verleent de partners van het Human Power Team, te vinden
op www.hptdelft.nl/partners, een kosteloze licentie om het ontwerp, al dan niet op
de VeloX, te publiceren.
artikel 7. Overig
7.1 Voor vragen over de ontwerpwedstrijd kan contact worden opgenomen met de
afdeling Operations binnen het Human Power Team, via e-mail:		
operations@hptdelft.nl en tel: 015-2788985.
7.2 Het Human Power Team is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en
of aan te passen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website 		
www.hptdelft.nl/ontwerpwedstrijd.
7.3 Indien een of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige
bepalingen van kracht blijven. In zulk geval zal zo veel mogelijk aansluiting worden
gezocht bij de strekking van de te vervangen regeling.
Contactgegevens
• Human Power team, afdeling Operations
• Adres: Stevingweg 4 2628CN Delft
• E-mail: operations@hptdelft.nl
• Telefoon kantoor Delft: 015 27 88 985

