
 

In dit document staan de algemene voorwaarden beschreven voor de deelname aan de 
Duurzame Introductie Stunt (hierna: DIS) georganiseerd door het studentennetwerk Morgen. De 
DIS is een jaarlijks terugkerende wedstrijd om de introductietijd zo duurzaam mogelijk te maken. 
Introductieweken kunnen de titel “Meest Duurzame Introductieweek” behalen.  Studie- en 
studentenverenigingen kunnen strijden om de titel “Meest Duurzame Introductiestunt” en de 
publieksprijs “Social Impact Prijs”. 

De deelnemende introductieweken, studie- en studenten verenigingen en organisaties zullen 
hierna gezamenlijk aangeduid worden als “deelnemers” dan wel enkelvoudig als “deelnemende 
week” of  “deelnemende stunt”. 

 

Door deel te nemen aan de DIS wordt automatisch ingestemd met de algemene voorwaarden en 
gaat de deelnemer hier dan ook akkoord dat een digitale versie hiervan ter beschikking is gesteld 
door Morgen en dat deze door minimaal 1 van de deelnemer haar vertegenwoordigers is 
gelezen.   

 

Deelname is vrij en zonder deelnamekosten. De organisatie verwacht echter wel dat zodra de DIS 
bijna aanvangt er geen wijzigingen meer zullen worden gedaan in haar planning. Dit is in de 
afgelopen versies van de DIS als zeer storend ervaren wanneer dit wel gebeurde.  

Het op- of afzeggen van deelname kan dan ook niet meer na de 1ste van juli 2019. Mocht de 
deelnemer dit wel willen doen dan wordt hier een éénmalige onkosten vergoeding van €20 
verbeurd zonder dat Morgen de deelnemer verdere in gebreken hoeft te stellen. Voor de stunts 
geldt 1 juli 2019 ook als deadline voor het aanleveren van de inhoud van de stunt, dit geschiedt 
per email (eventuele wijzigingen van de stunt-inhoud zijn nog wel mogelijk).  

 

Alle persoonsgegevens die verstrekt worden tijdens de deelname aan de DIS zullen alleen 
gebruikt worden voor zover nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de bijbehorende 
organisatorische zaken. Denk hierbij aan update mails, het bellen (nooit overmatig) voor overleg 
en het bekend maken van de deelnemers via social media. 

 

Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat beeldmateriaal dat gedeeld wordt met de organisatie 
en/of Morgen kan worden gedeeld via social media en haar andere communicatie kanalen om 
het bereik en de naamsbekendheid van de DIS te vergroten.  



 

Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat beoordeling in het beginsel zal plaatsvinden door het 
afnemen van een interview (voor de introductieweken) en een/dan wel persoonlijk bezoek tijdens 
de week en/of stunt. Mocht dit door infrastructurele of tijdgebonden redenen niet lukken weet 
de deelnemer dat hij/zij verplicht is en gaat de deelnemer akkoord om via film dan wel foto dan 
wel ander beeldmateriaal hun deelname zo goed mogelijk vast te leggen. 

 •  Voor de deelnemende week:  Van de deelnemende weken wordt altijd verwacht  
  dat   zij   bewijs   aanleveren   van   hun   duurzaamheidsinitiatieven.   Wat  precies   
  verwacht wordt aan bewijs  wordt per vraag aangegeven,  tijdens het interview, en 
  binnen 48 uur na het afleggen van het interview per email teruggekoppeld aan de 
  deelnemende week. Denk hierbij aan foto’s, facturen, filmpjes, aankondigingen op 
  social media. 
  De   deadline  om  bewijs   aan  te  leveren  is  1  september  2019.  Slechts  op 
  schriftelijke aanvraag kan deze deadline veranderd worden. 
 •  Voor de  deelnemende stunt:  Als het niet mogelijk blijkt om bij de stunt langs te 
  komen  wordt  dit  uiterlijk 4 werkdagen  van  te voren  aangekondigd.  De deelne- 
  mende stunt wordt dan verwacht zelf beeldmateriaal aan te leveren dat een goed 
  beeld en idee geeft van de uitgevoerde stunt. 
  De  deadline  om  het  beeldmateriaal  aan  te  leveren  is  1 september 2019. 
  Slechts op schriftelijke aanvraag kan deze deadline veranderd worden. 

 

 
Alles als beschreven in deze algemene voorwaarden kan worden veranderd onder voorbehoud 
van het huidig bestuur van Morgen. Bij eventuele wijzigingen worden de deelnemende partijen 
ingelicht.  

 

 
Deelnemende weken en stunts kunnen zichzelf inschrijven tot en met 15 mei 2019 via het Google 
Form. 

DIS is een initiatief van:  In samenwerking met: 


