Voorwaarden ‘Expeditie Sumba’
Lees deze voorwaarden goed door. Er staat belangrijke informatie in over de Wedstrijd
en de Expeditie. Door een inzending in te sturen en daardoor mee te doen aan de
selectieprocedure (de “Wedstrijd”) om een plek als expeditielid te winnen voor de Hivos
reis naar Sumba in de zomer van 2015 (de “Expeditie”), verklaar je deze voorwaarden te
hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn.
Meer informatie over de Wedstrijd en de Expeditie kun je vinden op onze website
www.supportsumba.nl en onze Facebook-pagina www.facebook.com/expeditiesumba.
Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via sumba@hivos.nl.
De Wedstrijd
Meedoen aan de Wedstrijd verloopt in drie fases (waarvan twee selectierondes).

In eerste instantie schrijf je je in door je e-mailadres achter te laten op
www.supportsumba.nl (ook te bereiken via www.facebook.com/expeditiesumba).
Inschrijven kan tussen maandag 11 mei en maandag 18 mei (12.00 uur).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het e-mailadres dat je gebruikt bij je aanmelding. Hivos
gebruikt het e-mailadres dat door jou zelf is ingevuld en neemt geen verantwoordelijkheid
voor foutief ingevulde gegevens.

In een tweede fase wordt je gevraagd een filmpje of foto met een korte tekst op
bovengenoemde website te uploaden. In de korte tekst beschrijf je jouw idee voor een
ludieke en opvallende actie om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor duurzame energie
en Sumba. Deze fase loopt tussen maandag 18 en donderdag 4 juni (12.00 uur). Ook
mensen die zich in de eerste fase niet hebben aangemeld kunnen nog meedoen en de foto
of het filmpje met tekst uploaden.

Na de tweede fase maakt Hivos een selectie van 20 kandidaten. Deze selectie wordt door
Hivos gemaakt op basis van de volgende criteria:







De
-

kandidaat;
Heeft reiservaring;
gelooft in het belang van wereldwijde duurzame energie en draagt dit ook uit;
is actief/sportief;
verplaatst zich in andere culturen;
is creatief met beeld en tekst en kan een boodschap goed overbrengen; en
deelt de missie en werkwijze van Hivos, zoals die op de website www.hivos.nl staan.

De
-

verzonnen actie;
Heeft potentie om een grote groep mensen te bereiken;
is creatief en ludiek;
heeft een link met Sumba; en
heeft te maken met duurzame energie.

Naast de hierboven beschreven criteria, kijken we ook naar de aanbevelingen van jouw
vrienden bij jouw inzending; vinden zij jou geschikt als expeditielid? Zij kunnen dit in de
opmerkingen bij jouw inzending plaatsen. De opmerkingen geplaatst tot en met maandag 8
juni (12.00 uur) worden bekeken bij de beoordeling van jouw inzending.
De 20 geselecteerde kandidaten worden uiterlijk op woensdag 10 juni per e-mail
uitgenodigd voor fase drie. De selectie wordt ook bekend gemaakt op facebook.
Wanneer een van de 20 kandidaten niet wil deelnemen aan het vervolg van de wedstrijd, of
niet vóór 12 juni reageert op onze uitnodiging, selecteren we een nieuwe kandidaat uit de
inzendingen.
In fase drie voer je de verzonnen actie uit. In de week van 15 juni wordt je uitgenodigd
deel te nemen aan een verplichte inspiratie dag ter voorbereiding op je actie. Je hebt
daarna tot en met donderdag 9 juli (12.00 uur) de tijd om je actie uit te voeren, de actie
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vast te leggen in beeld of video en te delen op (social) media. De acties worden vervolgens
tijdens een event op vrijdag 10 juli gepresenteerd aan Hivos en aan een jury.
De door Hivos samengestelde jury zal de acties beoordelen en twee winnaars
bekendmaken, tenzij de jury van oordeel is dat er in het geheel geen succesvolle acties zijn
uitgevoerd.
De jury baseert haar keuze op basis van de volgende beoordelingscriteria:
-















Er is ten minste één actie uitgevoerd om mensen te betrekken bij Sumba;
de actie is gedeeld op je eigen pagina op supportsumba.nl (hiervoor ontvang je te
zijner tijd instructies en inloggegevens);
aan het eind van de periode heb je genoeg mensen bereikt (via (social) media etc.)
en dit kun je ook laten zien;
de kandidaat heeft het verhaal van Sumba uitgedragen in de actie;
de kandidaat heeft duurzame energie als thema opgenomen in de actie.

Het staat Hivos vrij naar eigen inzicht verschillend gewicht toe te kennen aan de
afzonderlijke criteria, zowel in fase twee als in fase drie. Hivos is niet verplicht hierover
enige verantwoording af te leggen, ook niet als deze keuze vrijwillig wordt toegelicht.
Tijdens de wedstrijd is het mogelijk te crowdfunden voor een van de projecten op Sumba.
De opbrengsten worden echter niet meegewogen in de selectie en dienen dus niet als extra
beoordelingscriterium.
Als blijkt dat geen van de 20 deelnemers een succesvolle actie heeft uitgevoerd, zullen we
een nieuwe selectie maken uit de overige inzendingen. Over de uitslag wordt niet
gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.
Hivos houdt zich het recht voor om uiterlijk op 29 mei de deadline van deelname aan de
Wedstrijd te verplaatsen naar een nader door haar vast te stellen datum indien er zich op
die datum minder dan 50 kandidaten hebben aangemeld. Een eventuele wijziging van de
sluitingsdatum van de Wedstrijd heeft geen invloed op de vertrekdatum van de Expeditie.
Een eventuele wijziging van de sluitingsdatum kan wel van invloed zijn op de datum van
fase twee en drie en de bekendmaking van de Expeditieleden.
Hivos heeft het recht naar eigen inzicht en om voor haar moverende redenen inzendingen
te verwijderen van de Facebookpagina. Hivos behoudt zich voorts het recht voor naar eigen
inzicht deelnemers te diskwalificeren dan wel van (verdere) deelname aan de Wedstrijd uit
te sluiten. Hivos is niet verplicht over deze beslissing enige verantwoording af te leggen.
De prijs voor de winnaars van de Wedstrijd - een plek in de Expeditie - kan niet worden
ingeruild voor geld of enige andere prestatie - niet deels en niet volledig.
Je kunt alleen deelnemen aan de Wedstrijd indien je in Nederland woont, Nederlands en
Engels spreekt en in zodanig goede gezondheid en conditie bent dat je naar Sumba kunt
reizen en aan de Expeditie deel kunt nemen. Je dient over een Nederlands paspoort te
beschikken dat op de expeditie datum nog zes maanden geldig is, dit in verband met de
visumaanvraag. Op 29 augustus 2015 dien je 21 jaar of ouder te zijn.
De expeditieleden van Expeditie Sumba 2012, Expeditie Sumba 2013 en Expeditie Sumba
2014 zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd en de Expeditie 2015.
Medewerkers van Hivos zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
Waarschijnlijk wordt voorafgaande aan de expeditie een team-dag georganiseerd. De
datum voor deze dag wordt in een later stadium bepaalt.

De Expeditie




Samen met drie Nederlandse Expeditieleden en vier Indonesische Expeditieleden ga je naar
Sumba. Met behulp van bijvoorbeeld foto’s/filmpjes/blogs/interviews ga jij in
samenwerking met het HivosTeam Nederland(ers) vertellen over het leven op Sumba en
het energiewerk van Hivos. Tijdens de Expeditie kunnen jullie gevolgd worden op Facebook
en via Twitter. Je dient tijdens de Expeditie dus een eigen Facebook- en Twitter account te
hebben.
Tijdens de Expeditie bezoeken we diverse energieprojecten. Waar mogelijk zullen de
Expeditieleden kleine gerichte activiteiten ondernemen bij de realisatie van een project.
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Tijdens de Expeditie kunnen radio- en TV opnamen gemaakt worden voor uitzending op
reguliere Nederlandse- en/of Indonesische TV- en radio stations.
Hivos zorgt voor apparatuur, zoals een videocamera, waarmee de Expeditieleden
foto’s/filmpjes/blogs/interviews kunnen maken en online kunnen plaatsen. Eigen camera’s
en laptops kunnen - op eigen risico - ook worden gebruikt.
Het Hivos Team zal gedurende de Expeditie redelijkerwijs alles doen om de Expeditieleden
waar nodig te assisteren.
Deelname aan de Expeditie is vrijwillig. Aan deelname is geen geldelijke beloning en/of
enige andere vorm van beloning, vergoeding of compensatie verbonden.
Je dient van 29 augustus tot en met 12 september 2015 volledig beschikbaar te
zijn om op Expeditie te gaan. Het is alleen mogelijk om samen met het Hivos Team
heen te vliegen vanuit Nederland en samen met het Hivos Team terug te vliegen vanuit
Sumba. De vertrek- en retourdata worden door Hivos vastgesteld.
Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van Hivos (vliegticket, accommodatie, transport,
ontbijt, lunch en diner) alsmede eventuele inentingen en malariapillen. De vliegtickets
worden door Hivos geboekt.
Tussendoortjes (eten en drinken) en andere zaken worden door de Expeditieleden zelf
verzorgd en betaald.
Reisverzekering is voor eigen rekening van de Expeditieleden. Het afsluiten van een
reisverzekering met wereldwijde dekking is verplicht.
De kosten voor de aanschaf van een visum bij aankomst zijn voor rekening van Hivos.

Aansprakelijkheid





Hivos is niet aansprakelijk voor:
enig verlies en/of enige schade, waaronder schade door dood of letsel,
voortvloeiend uit en/of ontstaan door deelname aan de Wedstrijd en/of de
Expeditie en/of door publicatie door Hivos van door jouw gemaakte werken of jouw
persoonsgegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van
Hivos;
enig verlies en/of enige schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie
en/of technische fouten op de website of in enige communicatie van Hivos, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Hivos.
Gedurende de Expeditie moeten de Expeditieleden eventuele instructies van het Hivos
Team strikt opvolgen en handelen overeenkomstig lokale wet- en regelgeving en
fatsoensnormen.
Voorafgaand aan de Expeditie kan, indien door Hivos gewenst, aan de Expeditieleden
gevraagd worden een gezondheidsverklaring te ondertekenen en/of deel te nemen aan
medische onderzoeken. De Expeditieleden zullen hieraan hun volledige medewerking
verlenen.

Beschikbaarheid voor perszaken


Je verleent voorafgaand aan en gedurende een periode van zes maanden na afloop van de
Expeditie, op verzoek van Hivos je medewerking aan promotionele en/of publicitaire
activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld interviews en/of opdrachten met betrekking tot de
Expeditie en de 100% duurzaam campagne van Hivos. Hieronder valt publiciteit in woord
en beeld via alle media waaronder, maar niet beperkt tot radio, televisie en internet. Een
en ander vindt in goed overleg voor wat betreft beschikbaarheid plaats. Hivos is hiervoor
geen beloning verschuldigd aan de Expeditieleden. Eventuele - vooraf goedgekeurde –
reiskosten worden door Hivos vergoed.
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Overige voorwaarden










Inzendingen na de sluitingsdata per fase worden niet meer beoordeeld. Aanmeldingen en
inzendingen per post, e-mail of persoonlijk Facebook-bericht worden niet in behandeling
genomen.
Je verleent Hivos toestemming voor het publiceren van je naam, leeftijd en woonplaats en
voor het bewerken en via alle mogelijke media publiceren van foto- en/of audio(visueel)
materiaal met jouw beeltenis, tijdens en na afloop van de Wedstrijd en de Expeditie,
waaronder maar niet beperkt tot, radio, televisie en internet.
Je werkt mee aan het geschikt en openbaar maken van de verhalen, foto’s en filmpjes die
je gedurende de Expeditie en/of anderszins voor Hivos gemaakt hebt.
De Expeditieleden geven Hivos onherroepelijk toestemming tot het verveelvoudigen,
bewerken, openbaar maken, publiceren en/of anderszins gebruiken van foto's, video's,
verhalen en/of enige andere werken die zij in het kader van de Expeditie maken.
We vragen je e-mailadres voor de eerste aanmelding, om de uitslag van de Wedstrijd aan
je bekend te maken en voor informatieverstrekking met betrekking tot de Wedstrijd en de
Expeditie. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd op Facebook en/of anderszins openbaar
gemaakt door Hivos. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Indien deze voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, beslist Hivos binnen de
grenzen van het Nederlands recht en zoveel mogelijk in de geest van deze voorwaarden.
De deelnemer dient zich aan deze beslissing te houden.
Je dient beschikbaar te zijn op de in deze voorwaarden genoemde data.
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