Reglement
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Reglement ‘KeoSponsor’ Keolis in België
Artikel 1 – Organisator
Het bedrijf KEOLIS BELGIUM, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van
37.670,826 € ingeschreven in het Handelsregister van Brussel onder het nummer
BE 0892.620.526, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1120
NEDER-OVER-HEEMBEEK, De Béjarlaan 5. (hierna de 'Organisator'), organiseert
een projectoproep (hierna 'KeoSponsor') volgens de modaliteiten omschreven in
onderhavig reglement, en waarvan de bekendmaking gebeurt op de site:
www.keosponsor.be
Artikel 2 - Doelstellingen
Keolis in België lanceert de actie 'KeoSponsor', gericht op de aanmoediging van
het persoonlijke en vrijwillige engagement van werknemers in een vereniging
(vzw) die een van de volgende domeinen bevordert: sport, cultuur, solidariteit,
milieu en veiligheid. Keolis in België kan hen zo financieel ondersteunen.
Artikel 3 - Aanvaarding van het reglement
Deelname aan KeoSponsor houdt in dat het reglement met al zijn bepalingen, de
deontologische regels van kracht in de Keolis Groep en de toepasselijke wetten
en reglementen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud worden aanvaard.
Elke deelname die niet strikt overeenkomt met de hierboven bepaalde criteria zal
als nietig worden beschouwd.
De organisator behoudt zich het recht voor om controles te doen tot naleving van
onderhavig artikel en het hele reglement, met name om elke deelnemer die
eender welk misbruik of poging tot fraude heeft gepleegd, te weigeren, elke
deelnemer die de werking van de actie wijzigt of die de officiële regels van de
actie overtreedt, te diskwalificeren en wie zou proberen om fraude te plegen of
afbreuk te doen aan het goede verloop van deze actie, te vervolgen.
Elk geschil betreffende de interpretatie ervan zal zelfstandig en zonder verhaal
worden beslecht door de Organisator.
Artikel 4 - Deelnamevoorwaarden
Deelname aan KeoSponsor gebeurt op vrije basis en is gratis. De actie is
toegankelijk voor alle werknemers van de Keolis Groep in België (Keolis Belgium,
Keolis Vlaanderen, Eurobus Holding en alle filialen in België) met een anciënniteit
van meer dan 6 maanden voor het begin van de indiening van projecten, met
uitsluiting van alle juryleden en leden van het departement Communicatie en de
kandidaten van KeoSponsor 2018.
Artikel 5 - Indiening kandidatuur
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De deelnemers zijn verplicht een kandidatuurdossier in te vullen om het project
van hun vzw in een van de vijf themagebieden bekend te maken.
De deelnemers downloaden het kandidatuurdossier op de site:
www.keosponsor.be
Het dossier moet volledig ingevuld en getypt bezorgd worden aan het
departement Communicatie – Lando VANOVERBEKE – De Béjarlaan 5 – 1120
Neder-Over-Heembeek, voor de datum voorzien in het dossier, waarbij de
poststempel geldt als bewijs.
Of
Het dossier moet volledig ingevuld en getypt per mail bezorgd worden aan
communication@keolis.be, voor de datum voorzien in het dossier.
Andere vormen van deelname worden niet aanvaard. Er is slechts één deelname
per persoon toegestaan voor de hele duur van de actie.
Indien wordt vastgesteld dat een deelnemer meerdere kandidatuurdossiers heeft
verstuurd voor verschillende projecten, zal het eerste ontvangen dossier
gevalideerd worden, de andere zullen worden geannuleerd.
Een onvolledig ingevuld of niet-conform kandidatuurdossier kan niet in
aanmerking worden genomen en zal leiden tot nietigheid van deelname. Elke
fraude of poging tot fraude door een deelnemer in de onderhavige actie zal
leiden tot uitschakeling van de betrokken deelnemer. De organisator behoudt
zich het recht voor om enige verdachte deelname te annuleren.
Artikel 6 - Selectie van de winnaars
-

-

-

Het project heeft een impact op de vereniging.
Het project wordt vertegenwoordigd door een werknemer (werknemer in
het jaar 2019 met een anciënniteit van meer dan 6 maanden) van een van
de filialen van de Keolis Groep in België die vrijwilliger is bij een
vereniging.
De vereniging is een vzw.
De vereniging is van algemeen belang: iedereen kan toetreden tot de
vereniging, de vereniging heeft niet als doel winstgevende activiteiten uit
te oefenen en ze wordt beheerd door vrijwilligers (volgens de wet
betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005).
De vereniging bestaat minimum twee jaar.
De actie wordt gevoerd op Belgisch grondgebied.
Een project kan maar één keer worden voorgesteld. Maximum één project
per werknemer.
Het project moet gaan over een van de volgende 5 thema's:
o Solidariteit
o Sport
o Cultuur
o Milieu
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-

o Veiligheid
Een vereniging of werknemer die in 2018 heeft deelgenomen aan
KeoSponsor kan geen dossier indienen.

Keolis Belgium financiert geen projecten ingediend door privépersonen,
bedrijven, verenigingen met een politiek karakter, alsook geen werkingskosten of
cashbehoeften van verenigingen, fondswervingen en projecten ingediend door
een lid van de jury of het departement Communicatie.
Keolis Belgium behoudt zich het recht voor om de indiening van projecten zonder
voorafgaande kennisgeving te annuleren, te verkorten, op te schorten, uit te
stellen of te wijzigen indien buitengewone omstandigheden het vereisen. Haar
aansprakelijkheid zal in dat verband geenszins kunnen worden ingeroepen.
Artikel 7 – Resultaten
De jury en het publiek bepalen welke van de ontvangen dossiers de winnende
vzw’s zijn. Alle publieke stemmen tellen evenwaardig mee met die van de jury.
Samenstelling van de jury:
-

HR-directeur Mario Thysebaert, tevens voorzitter van de jury
De leden van het Informeel Orgaan

De projecten zullen online worden gepresenteerd aan de jury die op basis van elk
criterium elk project zullen beoordelen.
De projecten worden eveneens online voorgesteld aan het publiek. Elke kiezer
kan 3 projecten kiezen om te steunen. Elke stem geeft 1 punt aan elk van de 3
geselecteerde projecten.
De berekening van de score gaat als volgt:
[(Ontvangen publieksstemmen x 3 / Totaal van publieksstemmen)
+ (gemiddelde ontvangen score van IO / 20)] x 10
Dit geeft een score op 20.
De organisator behoudt zich het recht voor om, naargelang van de
beschikbaarheden van de juryleden, de samenstelling ervan of de datum van
beraadslaging te wijzigen.
De beslissingen van de jury zijn onafhankelijk en kunnen niet worden betwist
door de deelnemers.
Artikel 8 – Prijzen
De winnaars worden bekendgemaakt via het interne magazine Keo’Mag van
Keolis Belgium, de Intranetsite Keobel, de Facebookpagina Keolis Belgium en per
mail op het adres vermeld in het kandidatuurdossier.
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Indien een van de winnaars onderhavig reglement niet heeft nageleefd, zal hij
het voordeel van zijn prijs verliezen.
De 5 projecten met de hoogste score krijgen volgende prijzen:
De winnaars aangeduid door de jury krijgen de schenkingen die aan de
vereniging worden bezorgd. Het geld zal worden bezorgd via bankoverschrijving
op de bankrekening, vermeld in het dossier.
1e prijs: € 2500
2e prijs: € 1500
3e prijs: € 1000
4e en 5e prijs: € 750
Het prijzengeld bedraagt maximaal € 6500
Elke prijs is op naam en niet overdraagbaar.
De verenigingen die een prijs verkrijgen van de Keolis Groep in het kader van
KeoSponsor, verbinden er zich toe om het logo en/of de naam van Keolis
Belgium te vermelden als financiële sponsor in al hun toekomstige publicaties
over het medegefinancierde project.
Betaling
De winnaars zullen moeten aantonen hoe ze Keolis zichtbaar hebben gemaakt bij
de uitvoering van het project. De betaling van 75 % van de prijs vindt plaats
binnen 30 dagen na de bekendmaking van de winnaars. Het resterende bedrag
(25%) wordt binnen 30 dagen na het eerste evenement betaald, op voorwaarde
dat de kandidaat per e-mail bewijsstukken (foto's, links ...) heeft gestuurd om
aan te tonen dat hij/zij Keolis heeft vermeld zoals voorgesteld in het
aanvraagformulier.
Artikel 9 - Communicatie en Beeldrechten
Louter door aanvaarding van de prijs staat het departement Communicatie van
de Keolis Groep in België toe over dit project om te communiceren in haar
verschillende dragers (media en daarbuiten) zowel intern als extern, zonder dat
dit gebruik recht kan geven op iets of op andere vergoedingen dan de gewonnen
prijs. Het departement Communicatie zal de logo's waarvan de vereniging
houder is, ook kunnen gebruiken in het kader van communicatie over de actie.
De winnaars staan de organisator ook toe om intern hun naam en voornaam en
winsten zonder beperking noch voorbehoud te verspreiden, en zonder dat hen dit
een vergoeding, een recht of enig ander voordeel dan de toekenning van hun lot
verleent.
Artikel 10 - Persoonlijke gegevens
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Er zijn persoonsgegevens zijn nodig om de deelnames in aanmerking te nemen
en de winnaars te bepalen. Ze worden verzameld in het kader van de actie; ze
worden digitaal verwerkt in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978
gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 met het oog op het goede beheer
van de actie en om de winnaars te verwittigen.
In dat verband worden de deelnemers geïnformeerd dat ze beschikken over een
recht van toegang, rechtzetting of zelfs schrapping van de persoonsgegevens die
betrekking hebben op hen, dat ze dit kunnen uitoefenen per e-mail op het adres
communication@keolis.be of per post bij het departement Communicatie ter
attentie van Lando Vanoverbeke, De Béjarlaan 5, 1120 Neder-Over-Heembeek,
met vermelding van naam, voornaam en e-mail.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Deelname aan deze actie houdt kennis en aanvaarding in van de kenmerken en
beperkingen van verzendingen per post. De organisator kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor vertragingen, verlies van dossiers, gebrek aan leesbaarheid
van de stempels die dienst doen als bewijs. De deelnemers kunnen in dat
verband geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
Artikel 12 – Reglement
Het reglement is beschikbaar op de site www.keolis.be.
Artikel 13 - Beslissingen van de organisatoren
De organisator behoudt zich de mogelijkheid voor om onderhavig reglement op
elk moment te wijzigen en alle beslissingen te nemen die hij nuttig acht voor de
toepassing en de interpretatie van het reglement. De organisator kan de
deelnemers hierover informeren op elke wijze naar keuze. De organisator
behoudt zich ook het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen, te verlengen, te verkorten, op te schorten of te annuleren.
De organisator behoudt zich specifiek het recht voor om indien nodig de actie
volledig of gedeeltelijk ongeldig te verklaren en/of te annuleren indien blijkt dat
er fraude werd gepleegd of dat er onregelmatigheden in welke vorm dan ook zijn
gebeurd. Hij behoudt zich, in deze veronderstelling, het recht voor om de prijzen
niet toe te kennen aan fraudeurs en/of fraudeplegers te vervolgen voor de
bevoegde rechtbanken. Fraude leidt tot onmiddellijke diskwalificatie van de
dader.
De aansprakelijkheid van de organisator kan niet worden ingeroepen krachtens
wat voorafgaat en de deelnemers zullen dus geen aanspraak kunnen maken op
enige compensatie of schadevergoeding van welke aard ook.
Artikel 14 – Bewijzen
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Er wordt overeengekomen dat de gegevens omvat in de dossiers in het gedeelte
voorbehouden voor de Organisator bewijskracht hebben.
Artikel 15 - Toepasselijk recht - Geschillen
Onderhavig reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Om in aanmerking te worden genomen moeten eventuele betwistingen
betreffende de actie KeoSponsor op schriftelijk verzoek worden gericht aan het
volgende adres: Keolis Belgium, De Béjarlaan 5, 1120 Neder-Over-Heembeek en
uiterlijk negentig (90) dagen na de uiterste datum van deelname aan de actie
zoals vermeld in onderhavig reglement.
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