
Reglement Boostcamp Circulair Ondernemen 2019 
 

1. Boostcamp Circulair Ondernemen 2019 is een gratis evenement voor studenten, startups, 
ondernemers en andere personen die een idee of ondernemingsproject willen ontwikkelen, 
uitwerken of verder vorm willen geven, gebaseerd op en/of geïnspireerd door de principes van 
circulariteit.   

 
2. De minimumleeftijd voor deelname aan het Boostcamp ligt op 18 jaar. 

 
3. Om deel te nemen dient u zich in te schrijven vóór 1 september 2019 op de website 

www.protopitch.eu/nl/boostcamp via het daarvoor bestemde formulier. 
 

4. Het aantal plaatsen voor deelname aan het Boostcamp is beperkt. De organisatoren behouden 
zich het recht voor de deelnemers te selecteren op basis van volgorde van inschrijven en profiel 
van de kandidaten. 

 
5. Bij deelname aan het Boostcamp verbindt u zich ertoe om aanwezig te zijn en deel te nemen aan 

het programma van de Boostcamp van 8 september tot en met 12 september 2019. 
Ondernemers kunnen intekenen voor een verkort traject van 8 tot en met 10 september 
2019.  Deze keuze dient u bij inschrijving te maken.  

 
6. Bij deelname aan het Boostcamp wordt u het volgende gratis ter beschikking gesteld van 

zondagavond 8 september tot donderdag 12 september: 
a. deelname aan workshops, infosessies en bedrijfsbezoeken  
b. catering (ontbijt, lunch en avondmaal) 
c. overnachtingen in een gedeelde verblijfsruimte met douches  
d. internetverbinding  
e. een fiets in functie van de verplaatsingen, die zoveel mogelijk per fiets gebeuren 

 
7. U dient als deelnemer minimum over een basiskennis van het Engels te beschikken. Bepaalde 

workshops en/of lezingen kunnen in het Engels worden gegeven. 
 

8. U brengt uw eigen laptop/tablet mee en bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen 
tijdens het Boostcamp. 

 

9. De organisatoren hebben het recht om u te fotograferen en filmen en om dit beeldmateriaal 
te publiceren op de website en sociale mediakanalen van Protopitch en de organiserende 
partners.  

 

10. Elk team blijft eigenaar van de exploitatierechten op de tijdens het Boostcamp ontwikkelde 
elementen. 

 

11. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het vervolg van uw 
project na het  Boostcamp. 

 

12. De organisatoren behouden zich het recht voor om een einde te maken aan uw deelname 
aan het Boostcamp voor elk ongepast gedrag. 

 
 

 
 
 
 


