Dermatologist from the heart – REGLEMENT

Deze prijs «Dermatoloog uit het Hart» (hierna de «Prijs») van 10.000 euro zal worden overhandigd
aan de winnaar of de groep van winnaars (hier ook genoemd «De Winnaar») tijdens de Belgian
Dermatology Days op 10/11 maart 2022.
Deze prijs wordt toegekend aan De Winnaar van de wedstrijd die wordt gehouden onder de
deelnemers (hierna ook genoemd de «Deelnemer» of de «Deelnemers») overeenkomstig de
selectiemethode die wordt bepaald door onderhavig reglement.
De Organiserende Vereniging treft geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, m.b.t. de
concrete implementatie van het Project door de Winnaar.
De Organiserende Vereniging kan vrij communiceren over het Project dat de Prijs heeft gekregen,
met dien verstande dat elke communicatie over het winnende project voorafgaandelijk zal worden
voorgelegd aan de Mandataris van de Groep om zijn goedkeuring te vragen voor
verspreiding/publicatie.

Artikel I : Deelname
1.1 - Inschrijvingsvoorwaarden voor de Wedstrijd
Elke praktiserende arts-dermatoloog van België mag aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering
van de leden van het wetenschappelijk comité die deel uitmaken van de jury van de Wedstrijd, van
de artsen die werknemer, medewerker, vertegenwoordiger (permanent of occasioneel) zijn van de
Organiserende Vereniging en van elke structuur die, rechtstreeks of onrechtstreeks, heeft
deelgenomen aan de uitwerking van de Wedstrijd.
De kandidatuurdossiers kunnen worden ingediend door een dermatoloog (één Kandidaat) of door
een groep van dermatologen (een Groep van Kandidaten), mits deze laatste binnen de groep een
persoon aanduidt die de prijs in ontvangst kan nemen (hierna de «Mandataris» genoemd) en de
naam van deze persoon dient te worden vermeld in het kandidatuurdossier.
Er wordt aan de Kandidaten of Groep van Kandidaten geen enkele financiële bijdrage gevraagd. Om
te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd zal elke Kandidaat, of Groep van Kandidaten, zijn identiteit
moeten bewijzen en voldoen aan de vereiste voorwaarden, bepaald door de regels voor uitoefening
van het beroep van Dermatoloog in België.
Elk onvolledig, foutief of onleesbaar dossier en elk dossier dat wordt ingediend na de deadline of
onder een andere vorm dan voorzien, zal als nietig worden beschouwd.
Elke Kandidaat, of Groep van Kandidaten, zal alle velden van het kandidatuurdossier volledig en
begrijpelijk moeten invullen en alle voor hem nuttige documenten als bijlage indienen.
Elke Kandidaat, of Groep van Kandidaten, verklaart perfect de wettelijke bepalingen m.b.t. de
beroepsregels van toepassing in België te kennen en volledig na te leven. Elke Kandidaat, of Groep
van Kandidaten, kan slechts deelnemen met één project.

1.2 - Geldige deelname aan de Wedstrijd
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De informatie en de gegevens die door de Kandidaat/Kandidaten of de Groep/Groepen van
Kandidaten worden meegedeeld moeten echt en waarachtig zijn, zoniet kunnen zij uit de Wedstrijd
worden gezet en, in desbetreffend geval, hun kwalificatie als winnaar verliezen.
Het is strikt verboden om, met om het even welke procedure, de regels van dit Reglement te wijzigen
of te proberen wijzigen, meer bepaald met het doel om de resultaten ervan te wijzigen of om via een
deloyaal middel de aanduiding van de Winnaar te beïnvloeden. Indien men vaststelt dat een
Kandidaat of een Groep van Kandidaten, als Winnaar werd aangeduid of blijkbaar een dotatie heeft
gewonnen in strijd met onderhavig reglement, met behulp van frauduleuze middelen of met
middelen die niet overeenstemmen met de procedure beschreven door de Organiserende
Vereniging, dan zal de Prijs niet worden overhandigd en aan een ander project worden toegewezen,
zonder afbreuk te doen aan de eventuele vervolgingen die tegen deze kandidaat zouden kunnen
worden ingesteld door de Organiserende Vereniging of door derden.

1.3 - Ontvankelijkheidscriteria voor deelname aan de Wedstrijd
Deze Wedstrijd richt zich tot bestaande of toekomstige initiatieven van één of verscheidene
dermatologen die een voordeel bieden aan de patiënten. Het Project dient te voldoen aan een
strikte omkadering: een maatschappelijk project met focus op de patiënt, met de bedoeling om zijn
persoonlijk welzijn te verbeteren en zijn inschakeling in zijn omgeving te bevorderen.

Er worden vijf grote domeinen naar voren geschoven:
• Informatie en preventie: acties die tot doel hebben om de patiënten, hun omgeving en het grote
publiek te informeren over dermatologische ziektes, net zoals elke preventieactie bij dezelfde
doelgroepen (bv.: informatieworkshops, preventietips, acties in scholen, opsporingscampagnes, ...)
• Training van professionals in de zorgsector: opleiding en uitwisseling van kennis bij andere
spelers die betrokken zijn bij de opvang van de patiënten (verplegers, dermatologen, artsen die geen
dermatoloog zijn, andere professionals), meer bepaald in het kader van de implementatie van
nieuwe structuren.
• Verbetering van de levenskwaliteit: initiatieven die tot doel hebben om het welzijn van
patiënten te verbeteren (bv.: psychologische begeleiding van de patiënten en hun omgeving,
hulp bij aanvaarding van de ziekte, tips met betrekking tot de levenshygiëne, verbetering van het
zelfbeeld, ...) Betere maatschappelijke inschakeling: initiatieven die een betere sociale integratie
van de patiënten mogelijk maken, door het isolement, omwille van hun ziekte, te doorbreken (bv.:
make-up workshops, gedragstherapieën, activiteiten voor kinderen met dermatologische ziektes,
groepsmeetings, ...)
• Betere toegankelijkheid tot zorgverlening: projecten die tot doel hebben om de
toegankelijkheid tot zorgverlening te verbeteren voor de meest benadeelde of gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen (bv.: gratis opsporingsonderzoeken, gratis consultaties, rondreizende artsen,
opening van nieuwe consultaties in afgelegen gebieden, …)

Elk project dat te maken heeft met een voordeel voor de patiënt, maar dat verband houdt
met een medicamenteuze behandeling, zal niet in aanmerking komen. De projecten dienen
uitgevoerd te worden op het Belgische grondgebied.
Artikel II : Aanduiding van de Winnaar
Zodra ze in ontvangst zijn genomen, zullen de kandidaturen het voorwerp uitmaken van een
validering door de Organiserende Vereniging, op basis van conformiteit met het reglement en met de
vooraf bepaalde ontvankelijkheidscriteria.
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De gevalideerde dossiers zullen vervolgens aan de leden van de jury worden overgemaakt. De Jury
zal de experimenten en de initiatieven van de voorgestelde dossiers bestuderen.
Na de studiefase zal de aanduiding van de Winnaar plaatsvinden tijdens een vergadering van de jury
van de wedstrijd.
Er zal één (1) Kandidaat of Groep van Kandidaten worden gekozen en zal ook de prijs krijgen.
De selectiecriteria voor de kandidaatstelling zijn de volgende:
- Behoren tot één van de vijf toepassingsvelden.
- Relevantie van het initiatief in het kader van de wedstrijd.
- Haalbaarheid rekening houdend met de voorziene middelen/fondsen.
- Originaliteit en innoverend karakter van het initiatief.
- Uitstraling van het project: m.a.w. het aantal patiënten dat in aanmerking komt en de omvang van
de actie.
- Voordelen voor de patiënt:
• welzijn van de patiënten
• eigenwaarde
• nakomen van de behandeling
• maatschappelijke integratie van de patiënt

Artikel III : Modaliteiten
3.1 - Informatieverspreiding over de Wedstrijd
- Uitnodiging via de medisch bezoeken van La Roche-Posay om deel te nemen aan de wedstrijd
- Communicatie via verschillende professionele evenementen (congressen, ...)
- Internetsite van de Organiserende Vereniging en/of het wetenschappelijk comité dat toezicht houdt
op de Wedstrijd

3.2 - Verloop van de Wedstrijd
De Kandidaten, of de Groepen van Kandidaten, die willen deelnemen aan de Wedstrijd moeten het
kandidatuurdossier invullen dat als bijlage bij onderhavig reglement is gevoegd en terugsturen naar
de Organiserende Vereniging, zodat zij een gedetailleerde evaluatie kan maken van de impact van
het project.

De deadline voor het indienen van de kandidatuurdossiers is 17 december 2021.
Artikel IV : Dotatie
De dotatie van deze Wedstrijd bestaat uit de volgende prijs: € 10.000 (tienduizend euro) die wordt
toegekend aan het winnende Project. Deze som zal ofwel rechtstreeks aan de Winnaar worden
overhandigd ofwel aan de Mandataris in het geval van een Groep van Kandidaten.
De Organiserende Vereniging is ook slechts éénmaal de globale som van tienduizend (10.000) euro
verschuldigd, ongeacht of het Project werd ingediend door een Kandidaat of door een Groep van
Kandidaten.
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Het is duidelijk dat de dotatie van deze Wedstrijd enkel wordt toegekend aan het Project van de
Winnaar. De Winnaar verbindt er zich dus toe, te goeder trouw, de Prijs uitsluitend te gebruiken in
het kader van het Project voor hetwelk hij werd beloond. Het is ook vanzelfsprekend dat de Winnaar
de Organiserende Vereniging zal informeren over de evolutie van het Project, zonder dat deze laatste
op enerlei wijze geassocieerd wordt met en/of verantwoordelijk wordt voor het Project.

Artikel V : Overhandiging van de Prijs
De Kandida(a)t(en) van het winnende Project zal/zullen worden op de hoogte gebracht tijdens het
medische bezoek van La Roche-Posay of per mail of per gewone brief door de Organiserende
Vereniging.
De Prijs kan het voorwerp uitmaken van geen enkele betwisting. In geval van overmacht, behoudt de
Organiserende Vereniging zich het recht voor om de Wedstrijd te annuleren. De Winnaar geeft
toelating tot alle controles m.b.t. zijn identiteit en zijn domicilie.
Elke foutieve informatie m.b.t. de identiteit of het adres van de Winnaar kan leiden tot het nietig
verklaren van zijn deelname aan de Wedstrijd en in desbetreffend geval zal dit leiden tot teruggave
van de verkregen bedragen, zoals vermeld in artikel V hierboven.
Bij de overhandiging van de Prijs aan het winnende Project, zal aan de Kandidaat of aan zijn
Mandataris een cheque op naam worden overgemaakt, afhankelijk of het winnende project door een
Kandidaat alleen of een Groep van Kandidaten werd ingediend.
De overhandiging van de cheque aan de Winnaar ontheft de Organiserende Vereniging van elke
latere aansprakelijkheid, die bovendien de waarde van deze prijs zal vermelden op de fiscale fiche
281.50.

Artikel VI : Publiciteit en promotie van de winnaars
Door het aanvaarden van hun missies, geven de winnaars de Organiserende Vereniging de toelating
om hun naam, voornaam, land en stad, hun naam, hun beeld of elke andere representatie van de
attributen van hun persoonlijkheid op elk papieren document (zoals op affiches of in brochures,
kranten of tijdschriften), elektronisch document (zoals op internet of elk mobiel opslagdrager) of op
televisie of op video (uitzending via korte of lange golven, via de kabel, satelliet of internet en op elke
magneetdrager zoals VHS cassette, DVD, Blue-Ray Disc, HD-DVD) met het oog op de publiciteit of de
promotie van de Wedstrijd en dit voor een
duur van 3 jaar (hernieuwbaar)
De Organiserende Vereniging zal de attributen van de persoonlijkheid van de winnaars niet
gebruiken voor commerciële doeleinden en meer bepaald om rechtstreeks of onrechtstreeks
promotie te maken voor de dermatologische of cosmetologische oplossingen die zij fabriceren of
commercialiseren.
In het geval dat een winnaar voorgaande niet wenst, zal hij dat per brief aan de Organiserende
Vereniging moeten betekenen, binnen een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de
aankondiging van zijn overwinning.

Artikel VII : Wijziging van het reglement
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Het reglement kan op elk ogenblik worden gewijzigd via een aanhangsel van de Organiserende
Vereniging,
meer bepaald wanneer dit in desbetreffend geval nodig is in het raam van de wettelijke bepalingen
en/of de van toepassing zijnde beroepsregels. Het aanhangsel zal worden gepubliceerd op de sites
waar ook het Wedstrijdreglement op te vinden is.
Het reglement wordt van kracht zodra het online wordt geplaatst en elke deelnemer wordt
verondersteld het te hebben aanvaard door zijn deelname aan de Wedstrijd, te rekenen vanaf de
ingangsdatum van de wijziging.
Elke deelnemer die de wijziging(en) weigert zal zijn deelname aan de Wedstrijd moeten stopzetten.

Artikel VIII : Aansprakelijkheid
De deelname impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en de grenzen van internet,
de afwezigheid van bescherming van sommige gegevens tegen eventueel onrechtmatig gebruik of
hacking en het risico op contaminatie door eventuele virussen op het net. De Organiserende
Vereniging wijst elke rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheid af in het geval van een
slecht gebruik of een incident te wijten aan het gebruik van de computer, van de toegang tot
internet, tot het onderhoud of tot een dysfunctie
van de servers van de mailboxen, van de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, alsook het
sturen van een kandidatuurdossier naar een fout of onvolledig elektronisch adres.
Elke deelnemer mag de nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of software
opgeslagen op zijn informatica uitrusting te beschermen tegen elke inbreuk. Iedere persoon, die zich
verbindt met de sites die informatie geven over de Wedstrijd en over de deelname van de
Kandidaten aan de Wedstrijd, doet dit volledig onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De
Organiserende Vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het frauduleus gebruik van de
verbindingsrechten of de rechten van toekenning van de Prijs, behalve indien kan worden
aangetoond dat de Organiserende Vereniging zwaar in de fout is gegaan. De
Organiserende Vereniging behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die het verloop van de
inschrijving op de Wedstrijd wijzigt, te diskwalificeren en de Wedstrijd te annuleren, in te korten, te
wijzigen, uit te stellen, te schorsen of op te heffen, in geval van overmacht die de administratie, de
veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het goede verloop van de Wedstrijd zou beïnvloeden.
De Organiserende Vereniging zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor deze onderbrekingen
en hun gevolgen. Er zal dan ook geen enkele schadevergoeding hiervoor kunnen worden gevraagd.
Daarnaast zal de Organiserende Vereniging in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld
in geval van leveringsproblemen of verlies van de gewone of elektronische post (meer bepaald bij het
sturen van de kandidatuurdossiers en de dotaties).
De deelnemer verbindt er zich toe om garant te staan voor de Organiserende Vereniging en haar te
vergoeden als zou blijken dat haar verantwoordelijkheid wordt ingeroepen voor het niet naleven van
de wettelijke bepaling en de van toepassing zijnde beroepsregels per deelnemer.

Artikel IX : Informatica en Vrijheden
De persoonlijke gegevens verzameld in het raam van het dossier zijn verplicht. Indien de deelnemer
de verplichte velden in het kandidatuurdossier niet invult, zal de Organiserende Vereniging zijn
kandidatuurdossier niet kunnen behandelen.
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Deze zijn bestemd voor de Organiserende Vereniging, enkel met het oog op de Wedstrijd, op het
beheer van de Winnaar, op de toekenning van de dotatie en om te voldoen aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen. Zij zullen kunnen worden gecommuniceerd aan dienstverleners en aan
onderaannemers voor de uitvoering van werken die voor rekening van de Organiserende Vereniging
werden uitgevoerd in het kader van de Wedstrijd.
Deze zullen enkel worden bewaard tijdens de duur van de Wedstrijd en enkel ten behoeve van de
Wedstrijd en zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Deze zullen niet worden
verkocht, noch uitgewisseld, noch overgedragen aan derden, onder welke vorm dan ook.
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer hebben de deelnemers recht op toegang, rechtzetting en schrapping van
hun gegevens op eenvoudige schriftelijke aanvraag op het adres van de Wedstrijd.

Artikel X : Rechten op de intellectuele eigendom
De beelden die gebruikt worden op de internetsites m.b.t. de Wedstrijd, de voorwerpen, de
vermelde merken en handelsbenamingen, de grafische elementen, het informatica-materiaal en de
gegevensbanken op deze sites, zijn de exclusieve eigendom van hun respectievelijke titularissen en er
kan geen enkel uittreksel, reproductie of ander gebruik van gemaakt worden zonder schriftelijke
toestemming van deze laatsten, op straffe van burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgingen.
Elke gelijkenis van een zaak in de Wedstrijd met andere reeds bestaande zaken, is louter toevallig en
kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de Organiserende Verenigingen of hun
dienstverleners.
De Kandidaat bevestigt auteur te zijn van de hele inhoud die hij voorlegt in het kader van de
Wedstrijd en dat hij de oorsprong van de informatie, projecten en bijdragen garandeert die hij in zijn
kandidatuurdossier indient.
In die hoedanigheid zal de Kandidaat zelf de toelatingen moeten regelen voor elke derde die
rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan het opstellen van de gebruikte inhoud en/of
die meent dat hij daar enig recht op heeft. De Kandidaat zal alle eventuele betalingen die daaruit
voortvloeien voor zijn rekening nemen. Algemeen staat de deelnemer garant voor elk verhaal,
vordering of betwisting die elke derde, in om het even welke hoedanigheid, zou kunnen instellen bij
de uitoefening van de toelatingen voorzien in onderhavige en meer algemeen in hoofde van alle
garanties en verbintenissen aangegaan in het kader van onderhavig reglement, t.o.v de
Organiserende Vereniging. De deelnemer verbindt er zich toe om de Organiserende Vereniging te
ontslaan van elke verantwoordelijkheid in geval van klacht door een derde omwille van een inbreuk
op de rechten van intellectuele eigendom, van welke aard dan ook.
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