REGLEMENT : AMBACHT IN DE KIJKER 2022 SPECIALE « AMBACHTSVROUWEN »
Artikel 1 : Doel van wedstrijd en thema 2022
Het doel van de wedstrijd « Ambacht in de Kijker » is om kwaliteitsvolle ambachtslieden in de kijker te zetten om het vakmanschap te promoten bij het grote publiek en om roepingen bij jongeren op te wekken. In 2022 wil de wedstrijd meer in
het bijzonder ambachtsvrouwen in de kijker zetten.
Artikel 2 : Voorwaarden van de wedstrijd
De wedstrijd « Ambacht in de Kijker » staat voor deze 16de editie open voor elke ambachtsvrouw woonachtig in België
en ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises als natuurlijke of rechtspersoon voor de uitoefening van een
of meer activiteiten met lucratief doel; wiens bedrijf minder dan twintig werknemers heeft; en wiens activiteit bestaat in
de productie, transformatie, herstelling of restauratie van voorwerpen of het verlenen van diensten. Deelname aan de
wedstrijd is gratis en gebeurt eenvoudig op basis van een online registratieformulier waarmee U automatisch wordt opgenomen in onze landelijke lijst van ambachtslieden.
Artikel 3 : Kandidaturen
Sollicitaties moeten uiterlijk ten laatste op30 januari 2022 bij ons binnen zijn. Na deze periode worden ze als nietig
beschouwd. Het registratieformulier moet online worden ingevuld op www.lavitrinedelartisan.com. De kandidaten ontvangen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van hun dossier. Elke vakvrouw heeft het recht om zichzelf te vertegenwoordigen, ook als ze al een eerdere editie heeft gewonnen.
Artikel 4 : Selectiecommissie
De selectiecommissie is samengesteld uit onze verschillende partners, ambachtslieden en vertegenwoordigers van economische structuren in ons land, zowel Nederlandstalig als Franstalige. De voorzitter wordt gekozen op basis van het
thema van de editie. Er is een Franstalige, Nederlandstalige afwisseling evenals voor de keuze van de plaatsen waar de
prijzen worden uitgereikt.
Artikel 5 : Selectie van de winnende laureaten
Op basis van de ontvangen aanvragen zal het comité een panel van tien ambachtsvrouwen aanwijzen om de diversiteit
van de sector te vertegenwoordigen, rekening houdend met de kwaliteit en originaliteit van het product en/of het initiatief,
de cursusbaan van de ambachtsvrouw, het management van haar activiteit en haar motivatie in relatie tot haar beroep.
Artikel 6 : Betrokkenheid van de winnende laureaten
De winnende laureaten stemmen ermee in om tussen maart en mei tijd te besteden aan de productie van een promotievideo in hun respectievelijke werkplaatsen en verbinden zich er ook toe een ontmoeting te houden met het team van «
Ambacht in de Kijker », waar leden van de commissie, plaatselijke verkozenen en de pers zullen worden uitgenodigd. Deze
twee momenten zullen de leden van het selectiecomité de kans geven om zich beter bewust te worden van hun werk.
Artikel 7 : Te winnen prijs
Hoofdprijs: € 3.500 *
Prijs Parel van de Jury: € 2.000 *
* Bedrag te besteden voor promotie en/of verbeteringsoperaties in haar ambachtelijke bedrijf.
Artikel 8 : Elk geval waarin dit reglement niet voorziet, wordt de beslissing door de selectiecommissie, de enige arbiter
in geval van geschil.

