Wedstrijd:
SOLARSTAD AWARDS
Creatief en out-of-the-box met zonne-energie!
Zonne-energie is veel meer dan enkel
zonnepanelen op een dak. Zonnecellen kunnen
gebruikt worden voor tal van onverwachte
toepassingen en dat op een creatieve en tot de
verbeelding sprekende manier. Wat zouden
Leonardo Da Vinci en Picasso doen met
zonnecellen?
In een samenwerking tussen de Stad Genk, de
Stad Hasselt en de Universiteit Hasselt
(PHYSXLAB/X-LAB) wordt een wedstrijd
uitgeschreven rond nieuwe ideeën/concepten
voor creatieve
en
esthetische
zonneceltoepassingen die niet enkel bijdragen tot
een groene energie-productie, maar ook tot de
verbeelding spreken.

Haal de uitvinder en creatieveling uit jezelf naar boven en draag bij tot een creatieve en
zonnige toekomst!


Junior SolarStad Award 2018: prijs ter waarde van 250 Euro: voor
leerlingen lager en secundair onderwijs (6-18 jaar), individueel, in groepjes of in
klasverband.



SolarStad Award 2018: 1000 Euro: voor studenten hoger onderwijs
(wetenschappen, ingenieurswetenschappen, design, architectuur...), creatieve
particulieren en start-ups; individueel of in groep (maximaal 4 deelnemers).

Deadline van indiening: vrijdag 20 april 2018
Uitreiking Awards: Zaterdag 5 mei 2018 - ‘X-Festival’ – C-Mine Genk

RICHTLIJNEN
Deelnemen: wat moet je doen ?
- Stuur ten laatste vrijdag 20 april 2018 jullie creatief idee aan de hand van een
posterontwerp (zie beneden) door naar solarcityawards@uhasselt.be. De organisatie zal
zorgen voor het drukken van de poster. Indien het bestand te groot is om door te sturen,
contacteer ons dan via e-mail (contactadres : solarcityawards@uhasselt.be).
- Indien je na het insturen van het idee tevens wil overgaan tot het bouwen van een
prototype (is echter niet verplicht om deel te nemen aan de wedstrijd), kan je een
zonnepaneeltje aanvragen via solarcityawards@uhasselt.be (de voorraad is beperkt).
Het resulterend prototype kan dan samen met de poster tentoongesteld worden tijdens het
‘X-Festival’ van 3-5 mei 2018 (www.x-festival.be).
Gebruik je creativiteit voor de inhoud en de vorm !
POSTER:


Formaat: powerpoint, word of (hoge resolutie) pdf (afmetingen : A1)
SELECTIE & PRIJSUITREIKING:
Junior SolarStad Award 2018: selectie zal gebeuren door een publieksjury tijdens ‘XFestival 2018’ van 3 tot 5 mei 2018 (afsluiting publieksstemming : 5 mei 16h). De
prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 5 mei 2018 tijdens de slot-manifestatie van ‘X-Festival
2018’.
SolarStad Award 2018: selectie zal gebeuren door professionele jury op basis van
ingezonden voorstellen. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 5 mei 2018 tijdens de slotmanifestatie van ‘X-Festival 2018’.
Kruis zaterdag 5 mei 2018 alvast aan in je agenda : ‘X-FESTIVAL’ (www.x-festival.be)

INFO & CONTACT:
Meer info over ‘SOLARSTAD HASSELT’: https://www.hasselt.be/nl/solarstad
Meer info over ‘SolarStad Awards’: https://www.uhasselt.be/SolarstadAwards
Meer info over ‘X-Festival’ : www.x-festival.be
Wens je meer informatie of heb je nog vragen ? Stuur dan een e-mail
solarcityawards@uhasselt.be en we helpen je graag verder!

