Reglement om deel te nemen aan de selectie voor het Allianz
Junior Football Camp 2018.
Allianz Groep (Allianz SE en Allianz Benelux NV) organiseert deze jaarlijkse events.
Beide organisatoren worden hierna gezamenlijk ‘Allianz’ genoemd.
Dit reglement legt de selectieprocedure vast van de 2 finalisten die België
vertegenwoordigen voor het Allianz Junior Football Camp 2018 te München (AJFC).
Deelnemen aan deze selectie is voorwaardelijk.




De leeftijd van de deelnemers op 30/06/2018 ligt tussen 14 jaar en 16 jaar.
De deelnemers moeten hun woonplaats in België hebben.
De winnaars van de vorige edities kunnen niet meer deelnemen omdat elk kind
slechts één keer kan meedoen aan het AJFC in München.

Na afloop van deze selectieprocedure zullen twee kinderen - een jongen en een meisje als « finalisten » geselecteerd zijn om deel te nemen aan het Allianz Junior Football Camp
in München eind augustus of begin september1. Daarnaast zullen ook nog vier andere
kinderen - twee jongens en twee meisjes - geselecteerd worden om op te treden als
respectievelijke “reservefinalisten” voor het geval één (of beide) finalisten niet
beschikbaar zou(den) zijn voor het AJFC.

I De selectieprocedure
A) Eerste fase van de selectieprocedure.
Alle deelnemers moeten het inschrijvingsformulier invullen dat beschikbaar is op de
website van Allianz2.
Het Allianz Junior Football Camp 2018 wil resoluut verrijkend zijn en gericht op de
verkenning van de toekomst en de uitwisseling via nieuwe technologieën. Daarom wordt
aan de deelnemers ook gevraagd aan te tonen dat zij de verschillende digitale
communicatietools beheersen.
Zo moeten alle deelnemers op Facebook of Instagram een foto toevoegen3 die hun passie
voor voetbal aantoont. Daarbij gebruiken zij de volgende hashtags: #AJFC,
#ExploreWithUs, #Allianz. Als de deelnemer geen account op Facebook of Instagram
heeft, moet hij/zij die uploaden op het inschrijvingsformulier.
De kandidatuur wordt als volledig beschouwd als zij wordt verstuurd tussen 8 mei en 5
juni 2018 (inbegrepen) en als de deelnemer het formulier heeft ingevuld en de foto op
Facebook of Instagram (of op het inschrijvingsformulier) heeft toegevoegd.
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Allianz Groep zal de exacte datum van het kamp eind juni bevestigen.
www.allianz.be
Openbaar
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Aan de hand van de ingevulde en ingezonden inschrijvingsformulieren en ook de
toegevoegde foto’s, selecteert een bedrijfsinterne jury, samengesteld uit minstens 5
personen, 20 deelnemers waaronder 10 jongens en 10 meisjes, en ook een groep van 10
reservedeelnemers van 5 jongens en 5 meisjes. De reservedeelnemers zullen
gecontacteerd worden als één van de 20 geselecteerde deelnemers niet kan komen.

B) Tweede fase van de selectieprocedure.
Enkel de uit de eerste fase van de selectie gekozen deelnemers mogen deelnemen aan
de tweede fase. Deze kinderen zullen door Allianz gecontacteerd en uitgenodigd worden
om op 30 juni 2018 in het RSC Anderlecht Training Center, Neerpedestraat, 569 te 1070
Anderlecht aan de finale selectie deel te nemen.
Deze fase van selectie bestaat enerzijds uit een technische training die gegeven wordt
door de jeugdtrainers van RSC Anderlecht en anderzijds uit het aantonen van de digitale
vaardigheden.
1. Technische training door de jeugdtrainers van RSC Anderlecht (75%)
De trainers zullen hierbij iedere deelnemer beoordelen, zowel op zijn
voetbaltechnische als sociale vaardigheden.
2. Aantonen van de digitale vaardigheden (25%)
Tot slot zal een "social corner" de deelnemers de mogelijkheid geven om een
video te posten op Instagram4 (Met de volgende hashtags: #ExploreWithUs,
#AJFC et #Allianz). De video zal maximum 30 seconden duren.
De deelnemers moeten uitleggen hoe zij zichzelf overtreffen, nieuwe horizonten
verkennen en hun grenzen verleggen dankzij voetbal, technologie en sociale
netwerken.
Het team van Allianz zal instaan voor het digitale luik. Een jury van Allianz beoordeelt de
video's van de deelnemers op basis van de volgende criteria: inachtneming van de
richtlijnen en het gekozen kanaal, vlot gebruik.
De twee finalisten (een jongen en een meisje) en de vier reservefinalisten (twee jongens
en twee meisjes) zullen geselecteerd worden op basis van de twee luiken hierboven.
De trainers van RSC Anderlecht en een jury van Allianz leiden de selectie en selecteren
twee finalisten en vier reserves. De finale selectie, die gebeurt in alle neutraliteit, is
onbetwistbaar en onherroepelijk.
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Als de deelnemer geen Instagramaccount heeft, wordt Facebook ook aanvaard.

AJFC AgreementPage 2

II Privacy en recht op afbeelding
1) Persoonsgegevens.
In het kader van de selectieprocedure worden door de deelnemers een aantal
persoonlijke gegevens meegedeeld.
Deze persoonsgegevens worden louter gebruikt om:
 het bestand van de deelnemers te beheren;
 de opvolging van de selectieprocedure te verwezenlijken door onder meer
de nodige persoonsgegevens aan de jeugdtrainers van RSC Anderlecht
mee te delen;
 de deelnemers in te lichten over de events en de selectieprocedure;
 deze gegevens aan de medewerkers van Allianz te verstrekken met het
oog op de organisatie van deze events.
2) Recht op afbeelding
Alle geselecteerden worden erover ingelicht dat hun naam, foto’s en gemaakte
films van de selectiedag en het event in München naderhand op de sociale
medianetwerken (Facebook, Twitter, Linkedin) of websites van Allianz geplaatst
worden.
Iedere deelnemer geeft daarvoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en wordt
erover ingelicht dat hij of zij recht van toegang heeft tot de eigen
persoonsgegevens, inclusief foto’s en films.
De deelnemer of deelneemster aan de selectieprocedures die als finalist
geselecteerd werd om deel te nemen aan het Allianz Junior Football Camp van
2018 in München, dient de volgende documenten af te leveren en te laten
ondertekenen door een ouder/voogd:




een toestemming van de ouders om naar het buitenland te reizen (meer info
op de website van Buitenlandse Zaken en bij uw gemeente),
de « Statement of Consent »;
het « Medical Certificate ».

Allianz en RSC Anderlecht wijzen evenwel elke aansprakelijkheid van de hand in
verband met film- of fotomateriaal dat door deelnemers/geselecteerden
persoonlijk wordt genomen en via sociale media (onder meer Whatsapp) wordt
verspreid.
3) Goedkeuring en handtekening van de ouder of voogd van de minderjarige
deelnemer/deelneemster
Hierbij bevestig ik ondergetekende…………….……………………………………………………………..,
(naam en voornaam van een ouder of voogd), ouder/voogd (schrappen wat niet
van toepassing is) van de minderjarige………………………………………………….…………..…….
(naam en voornaam van het kind), dat ik kennis heb genomen van de
voorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure van het AJFC, de privacy
en recht op afbeelding en verklaar ik over de inhoud van deze bepalingen te
hebben gecommuniceerd met de deelnemende minderjarige, namens deze de
bepalingen te aanvaarden en na te (doen) leven.

AJFC AgreementPage 3

Verder verklaar ik dat (naam en voornaam van het kind) ……………………………. in
goede gezondheid verkeert en geschikt is om deel te nemen aan de technische
training RSCA voor de duur van 1uur en 15 minuten.
Opgemaakt te ......................op ..................................... /…... / 2018
Handtekening van de ouder/voogd voorafgegaan door de handgeschreven vermelding
"Gelezen en goedgekeurd"
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