Algemene voorwaarden Pre-U Profielwerkstukkenwedstrijd 2017
Pre-U organiseert jaarlijks voor leerlingen in de hoogste klassen van het VWO een
Profielwerkstukkenwedstrijd. Leerlingen kunnen meedoen aan deze wedstrijd als ze een profielwerkstuk
hebben gemaakt in de periode van april 2016 tot maart 2017.

aanmelding
1.

Leerlingen kunnen individueel of als groep meedoen aan de Profielwerkstukwedstrijd
van Pre-U.

2.

Het profielwerkstuk moet zijn gemaakt voor één of meerdere schoolvak(ken) op het
VWO.

3.

Het profielwerkstuk moet afgerond zijn tussen april 2016 en maart 2017.

4.

Elke groep wijst een groepslid aan als contactpersoon. Deze contactpersoon meldt de
groep aan via het online inschrijfformulier. Online inschrijven is mogelijk vanaf 12
december 2016 tot en met 26 februari 2017.
5. Om deel te kunnen nemen aan de Profielwerkstukkenwedstrijd 2017 moet je
toestemming hebben van de docent/begeleider van je school die jou begeleidt tijdens
het maken van je profielwerkstuk.

insturen materiaal en de eisen daaraan

6. De digitale versie van het profielwerkstuk moet worden geüpload bij het online
inschrijfformulier.

verplichting deelnemer
7.
8.

De deelnemers verplichten zich om, als ze voor de prijs genomineerd worden, hun
profielwerkstuk op vrijdag 31 maart op de Universiteit Twente te komen presenteren.
Het ingestuurde materiaal blijft eigendom van Pre-U. Als je hier vragen over hebt kun
je contact opnemen met m.baas@twenteacademy.nl

9. Deelname is alleen mogelijk voor leerlingen uit 6 VWO.

voorselectie en vaststelling van de winnaars

10. De ingezonden profielwerkstukken worden door een groep medewerkers en docenten
van verschillende faculteiten van de Universiteit Twente aan een voorselectie
onderworpen. Hierbij wordt gelet op originaliteit, inventiviteit en kwaliteit van het
profielwerkstuk.
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11. De werkgroep selecteert uit de inzendingen minimaal zes profielwerkstukken die
genomineerd worden voor de Finaledag van de Profielwerkstukkenwedstrijd.
12. De werkgroep selecteert uit de inzendingen maximaal tien profielwerkstukken die
genomineerd worden voor de Finaledag van de Profielwerkstukkenwedstrijd.
13. De Finaledag van de Profielwerkstukkenwedstrijd vindt plaats op vrijdag 31 maart op
de campus van de Universiteit Twente te Enschede
14. Elke genomineerde dient zijn profielwerkstuk te presenteren in maximaal 5 minuten.
15. Een jury, bestaande uit docenten en hoogleraren van de UT en experts uit het
bedrijfsleven, bepaalt uiteindelijk de winnaars van de eerste, tweede, en derde prijs.
Bij het bepalen van de uitslag baseert de commissie zich op de originaliteit,
inventiviteit en kwaliteit van het werkstuk, evenals op de kwaliteit van de presentatie.
16. De jury zal ook een prijs uitreiken voor de beste presentatie/pitch van het
profielwerkstuk. Deze prijs blijft nog een verassing.
17. Alle ingezonden profielwerkstukken zullen worden gescand op plagiaat door middel
van een plagiaatscanner. Bij blijk van plagiaat zal/zullen de betreffende deelnemer(s)
worden gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

gebruik beeldmateriaal

18. Pre-U heeft het recht beeldmateriaal (zoals foto’s en video opnamen) gemaakt tijdens
de Finaledag te gebruiken als promotiemateriaal, onder andere in folders of op onze
website.
19. Het is toegestaan om foto- en video opnames te maken tijdens de
Profielwerkstukkenwedstrijd.

prijzen
Als eerste prijs wordt er €500,00 beschikbaar gesteld, de tweede prijs bedraagt €300,00, en de derde prijs is
€200,00. De prijs voor de beste presentatie/pitch zal later bekend worden gemaakt.

planning schooljaar 2016-2017
Inschrijfformulier en digitaal verslag moeten uiterlijk
binnen zijn op
Uiterlijke datum dat alle inzendingen te horen
krijgen of ze genomineerd zijn
Finaledag op de Universiteit Twente; presentaties
en prijsuitreiking
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Zondag 26 februari
Vrijdag 17 maart
Vrijdag 31 maart

