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Prijsuitreiking EHBO inspiratieprijs
De finalisten verklaren zich akkoord met publicatie door Het Oranje Kruis van hun naam en functie.
Tevens kunnen foto’s van de prijsuitreiking gebruikt worden op de website en/of in het magazine van
Het Oranje Kruis.
Reglement
Dit reglement is op 1 augustus 2016 vastgesteld ten behoeve van de EHBO inspiratie prijs. De
voorwaarden luiden als volgt:
Voorwaarden
Artikel 1. Organisatie
De EHBO inspiratieprijs is een initiatief van Het Oranje Kruis. In 2016 wordt deze prijs voor de eerste
keer uitgereikt. Het is mogelijk dat dit jaarlijks terugkomt.
Artikel 2. Doelstelling prijzen
Met de uitreiking van de prijs wil Het Oranje Kruis aandacht geven aan de persoon of organisatie die
het afgelopen jaar inspirerend is geweest op het gebied van EHBO. Het gaat hier om een persoon of
organisatie die op een innovatieve en creatieve manier burgers motiveert om met eerste hulp bezig
te zijn. Door deze persoon of organisatie in het zonnetje te zetten wil Het Oranje Kruis ook anderen
stimuleren om op een innovatieve manier bezig te zijn met EHBO om zo meer mensen kennis en
kunde van de eerste hulp bij te brengen.
Artikel 3. Taakstelling van de jury
Het Oranje Kruis benoemt externe, onafhankelijke leden van de jury. De jury kiest op grond van
vooraf vastgestelde criteria de beste inzendingen en nomineert maximaal 3 kanshebbers voor de
prijs. De leden van de jury verplichten zich tot geheimhouding van de gegevens die zij inzake de
kandidaten voor de prijs hebben ontvangen. Over de uitslag kan noch met Het Oranje Kruis, noch
met de jury worden gecorrespondeerd.
Artikel 4. Aanmelding kandidaten
Het bestuur van Het Oranje Kruis opent de kandidaatstelling door een aanmeldingsformulier
beschikbaar te stellen op de website(s).De opening en sluiting van de aanmeldtermijn, wordt tevens
kenbaar gemaakt via de media en het netwerk van Het Oranje Kruis. De aanmeldtermijn loopt van 15
augustus tot en met 30 september 2016.
Het is niet mogelijk de eigen organisatie of uzelf te nomineren. Alleen nominaties voor organisaties
en/of personen gevestigd in Nederland zijn mogelijk. Inzendingen dienen digitaal te worden
ingezonden door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de website. Na
aanmelding zal Het Oranje Kruis de aangemelde kandidaten uitnodigen om een getekende versie van
dit reglement retour te zenden. De kandidaat verklaart door ondertekening van dit reglement
medewerking te zullen verlenen aan de verkiezing.
Artikel 5. Juiste informatie
De kandidaat draagt er zorg voor dat Het Oranje Kruis en de jury tijdig over alle gevraagde informatie
beschikken en dat de informatie volledig en juist is.
Artikel 6. Geheimhouding
Het Oranje Kruis en de jury zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de
behandeling van de inzake de kandidaten en de van de kandidaten ontvangen gegevens.
Alleen de door jury genomineerde kandidaten, zullen publiek bekend worden gemaakt. Welke
andere kandidaten zijn genomineerd, blijft vertrouwelijk.
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Artikel 7. Prijsuitreiking en publiciteit
De prijs voor EHBO inspiratie 2016 wordt uitgereikt tijdens de Studiedag van Het Oranje Kruis op 5
november 2016 in het NBC te Nieuwegein. De winnaar wordt vooraf niet in kennis gesteld van het
winnen van de prijs. Bij alle publicitaire acties en uitingen naar aanleiding van de verkiezing zullen de
kandidaten zoveel mogelijk conform en ter bevordering van de doelstellingen van de verkiezing als
genoemd in artikel 2 handelen.
Het Oranje Kruis heeft het recht om publiciteit te geven aan de genomineerde kandidaten. Die
publiciteit kan onder meer bestaan uit bekendmaking op internet en/of via het magazine EHBO.NL.
De genomineerde kandidaten stemmen ermee in aanwezig te zijn tijdens de uitreiking op de
Studiedag. De winnaar van de prijs verleent zijn/haar medewerking aan Het Oranje Kruis op de
Studiedag.
Ook zal de winnaar een interview kunnen worden gevraagd ten behoeve van een artikel op de
website en/of in het magazine EHBO.NL.
De nominatie/prijs geeft aan de betreffende kandidaat het recht op de nominatie/prijs gedurende
een periode tot een jaar na nominatie/uitreiking te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden in concept aan de betrokken
kandidaten toegezonden. Indien tijdig aan Het Oranje Kruis doorgegeven, zullen onjuistheden hierin
worden gecorrigeerd.
Artikel 8. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Het Oranje Kruis.
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