Wedstrijdreglement
Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd
van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende
in 1060 Brussel aan de Frankrijkstraat 85, België.
1. De wedstrijd bestaat uit twee delen. De deelnemers buigen zich over de vraag:
hoe kunnen speciale glasconstructies efficiënter gereinigd worden? Ze kunnen
daarbij gebruik maken van een (elektro)mechanische of een architecturale
benadering. De gegevens die nodig zijn om deze vraag op te lossen, zijn
beschikbaar op de website www.thesmartesttrainbrain.be.
Tijdens de finale (deel 2) stellen ze hun uitgewerkte idee voor aan een jury en de
overige finalisten.
2. De wedstrijd is gericht naar studenten industrieel of burgerlijk ingenieur en die
studeren aan een Belgische universiteit of hogeschool. Deze dienen hun statuut
van student te kunnen bewijzen door een studentenkaart of inschrijvingsbewijs van
een onderwijsinstelling indien dit gevraagd wordt.
3. De wedstrijd loopt van 22 november 2018 (09.00 uur) tot en met 28 maart 2019.
Het betreft een tijdelijke wedstrijd waarbij een selectie aan ingenieursstudenten
verkozen kan worden. Uit de gehele selectie worden de 12 beste inzendingen
uitgenodigd op de finale, die plaatsvindt op 28 maart 2019 in Brussel. De jury kiest
hieruit de 3 beste teams. Deze finale is dan ook een ideale opportuniteit voor de
studenten om hun competenties te tonen. Indien de finalisten niet aanwezig kunnen
zijn op de finale, zullen zij geen kans meer maken op een prijs.
4. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de
toepasselijkheid van onderhavig Reglement.
5. Deelname aan de wedstrijd verloopt via de website thesmartesttrainbrain.be. Het
antwoord dient via mail gestuurd te worden naar railjobs@hr-rail.be. Extra bijlagen
zoals technische tekeningen zijn toegelaten. Inzendingen kunnen worden
ingestuurd van 22 november 2018 (09.00 uur) tot en met 11 maart 2019 (23.59
uur). Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is, of dat na 23 uur 59 op 11 maart
2019 ontvangen werd, zal als nietig aanzien worden.
6. Bij vragen tijdens de wedstrijd kunnen de deelnemers deze stellen via e-mail
railjobs@hr-rail.be.
7. Na afsluiting van de periode voor het indienen van de kandidaturen, zal de jury
de 12 teams kiezen die worden uitgenodigd voor de finale. Tijdens de finale stellen
de teams hun ingezonden oplossing voor aan de juryleden. Na onderling beraad
van de jury worden hierna de 3 beste teams gekozen. Hierna worden de prijzen
verdeeld.

8. De winnaars worden bepaald door een professionele jury. Deze jury wordt
samengesteld uit ingenieurs en HR experten die werken bij de Belgische
Spoorwegen (NMBS en HR Rail). De jury oordeelt op 2 punten die evenveel belang
krijgen: (1) het idee / de oplossing (2) de argumenten om tot de oplossing te komen.
Daarin wordt rekening gehouden met volgende aspecten: creativiteit, veiligheid,
praktische realiseerbaarheid en budgetinschatting. Bij de finale zal ook (3) de
presentatie beoordeeld worden.
9. Een ‘winnaar’ bestaat steeds uit een team (van minimum 2 en maximum 4
personen). Een inschrijver die alleen werkt, maakt geen kans op een prijs. Elk team
van 2-4 fysieke deelnemers kan slechts 1 van de 3 hoofdprijzen winnen. Er is een
eerste, tweede en derde prijs. De eerste prijs bestaat een transformer book voor elk
lid van het winnend team, de tweede prijs bestaat uit waardebonnen voor een
nationale en/of internationale treinreis ter waarde van €200 en de derde prijs
bestaat uit festivaltickets voor Rock Werchter. Deze prijzen kunnen niet opgesplitst
worden. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet
uitbetaalbaar in geld. De teams die uitgenodigd worden op de finale ontvangen
twee bioscooptickets per persoon.
10. De Organisator maakt of verleent geen enkele waarborg op de prijzen die aan
de finalisten en winnaars worden uitgereikt. De Organisator kan niet aansprakelijk
gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks
verband houdt met een gewonnen prijs.
11. De jury behoudt zich tevens het recht om geen prijzen uit te delen, indien de
kwaliteit van de inzending onvoldoende wordt geacht op basis van de 2 in artikel 2
bepaalde criteria, met name (1) het idee / de oplossing, (2) de argumenten om tot
de oplossing te komen het resultaat. Bij de finale zal ook (3) de presentatie
beoordeeld worden.
12. Bij de identificatie van de winnaars dienen deze een kopie van hun
identiteitskaart voor te leggen. Indien de gegevens op het deelnemingsformulier en
deze op de identiteitskaart niet identiek zijn, wordt de prijs niet overhandigd en gaat
deze naar de volgende op de lijst van de winnaars.
13. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze wedstrijd in
toe dat hun voornaam, familienaam mogen worden vermeld bij publicatie van hun
oplossing en ze stemmen er ook mee in dat hun voornaam, naam en woonplaats
mogen worden vermeld via eigen kanalen van de Belgische Spoorwegen (website,
station, Metro, intern magazine, sociale media, Linkedin), zonder dat Organisator
ter zake enige vergoeding verschuldigd is.
14. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze wedstrijd in
toe dat hun project en het resultaat ervan door NMBS gebruikt worden zonder recht
op een vergoeding en staan zij de rechten hierop af aan de organisator.

15. Meteen na de mondelinge presentatie volgt de deliberatie, waarna de winnaars
bekend gemaakt worden.
16. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te
weigeren of te diskwalificeren of de prijs niet toe te kennen, in geval van overtreding
van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige
aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
17. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, of
waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt, of een deelnemer met
ongeldige of vervalste persoonsgegevens, of een deelnemer die op enige (andere)
wijze dit Reglement schendt, van deelname uit te sluiten.
18. De winnaar is niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele
(publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de
Organisator.
19. De persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan
deze wedstrijd verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de
Organisator en kunnen enkel gebruikt worden in het kader van deze wedstrijd of
voor rekruteringsdoeleinden. Ze zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke
wetgeving worden behandeld.
20. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december
1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
behandeling van persoonlijke gegevens, zullen de gegevens van de deelnemers in
een databank worden opgenomen. De deelnemers hebben een toegangsrecht en
een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over
het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van dergelijke gegevens met
“direct marketing” doeleinden.
21. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog
zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Fouten in het
drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet worden
ingeroepen als grond voor welke verplichting van of aansprakelijkheid ten opzichte
van de organisatoren.
22. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met
betrekking tot het Internet, een of meer van de in dit Reglement genoemde
internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of
hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de
persoonlijke gegevens. Voorts sluit de Organisator voor zover wettelijk mogelijk
iedere overige aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar
ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit.

23. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of
gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Organisator.
24. Aan deze wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden
ontleend.
25. De Organisator behoudt zich in geval van overmacht of om redenen buiten de
wil van de organisator om, het recht om de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de
wedstrijd voortijdig te beëindigen en/of te verlaten, zonder dat de deelnemer enige
aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.
26. De organisator en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om
de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van
hun naam evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en
dit voor promotionele doeleinden.
27. Uitgezonderd de gevallen voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers,
geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere
communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.
28. Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden
binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar de
maatschappelijke zetel van de organisator. In geen enkel geval zullen de klachten
mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of
die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.
29. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn
bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit
reglement. Door dit reglement te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door
hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij het reglement te hebben
gelezen en goedgekeurd.
30. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon,
internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval
kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de
organisator.
31. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische
problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte
technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de
deelnemer gebruikt.

32. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of
dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken
van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot
gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.
33. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding
spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers.
34. De Organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar
verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van
de toets 'verzenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de
deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit
zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke
gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden
op de Organisator.
35. De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in
van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het
technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te
vragen of over te dragen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden
gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de
eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele
virussen die circuleren op het internet.
36. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van
de wedstrijd en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat
informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of
andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de
Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of
een verplichting scheppen voor de Organisator.

