VOORWAARDEN

13 SEPTEMBER 2018, BRABANTHALLEN 'S HERTOGENBOSCH

De organisatie Spot op de Werkomgeving biedt deskundige een mogelijkheid om hun kennis te delen met de bezoekers
van het evenement. Om deze lezingen in goede banen te kunnen leiden, zijn er een aantal uitgangpunten geformuleerd.
Onderstaande voorwaarden zijn dan ook bedoeld om de bezoekers van Spot op de Werkomgeving optimaal van dienst te
kunnen zijn.
Inhoud
Lezingen mogen commercieel geïnspireerd, maar niet commercieel bedoeld zijn. Zij dienen daarom te gaan over
onderzoeken, noviteiten, nieuwe werkmethoden, oplossingen voor bepaalde problemen, nieuwe inzichten en andere
inhoudelijke onderwerpen. Lezingen die gericht zijn op de eigen bedrijfsvoering, zijn niet wenselijk.
Tijdsduur
Lezingen mogen maximaal 20 minuten duren. Daarnaast wordt er 5 minuten uitgetrokken voor discussie. Lezingen vinden
plaats op de volgende tijdstippen: 10.30, 11.00, 11.30 en 13.00, 13.30 en 14.00 uur. Toewijzing van de tijden geschiedt op
volgorde van aanmelding en beschikbare ruimte.
Inschrijving
Alleen via bijgaand inschrijfformulier kunt u uw belangstelling voor het houden van een lezing kenbaar maken.
Middelen
De organisatie stelt ruimte beschikbaar inclusief geluid (met headset), laptop en een beamer met scherm. De sessies
worden voorgezeten door een dagvoorzitter, die zorg draagt voor handhaving van de spreektijden. De aanwijzingen van
de dagvoorzitter zijn in dit verband bindend. De spreker stelt eventueel hand-outs beschikbaar voor de bezoekers van de
presentatie.
Communicatie
De onderwerpen van de lezingen worden gecommuniceerd met potentiële bezoekers via de website, mailingen,
advertenties, posters, sociale media, etc.
Aanleveren presentaties
Lezingen dienen aangeleverd te worden in PowerPoint en uiterlijk 3 weken voor aanvang beschikbaar te zijn voor de
organisatie. De organisatie heeft te allen tijde het recht een lezing te weigeren.
Vergoeding
De aangeboden lezing is bedoeld voor kosteloze presentatie op het evenement Spot op de Werkplek. In alle gevallen
stemt de auteur in kosteloze publicatie toe. Daarnaast vrijwaart de auteur de organisator van alle auteursrechtelijke
verplichtingen. Er is geen vergoeding voor het houden van de lezing.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het evenement op www.spotopdewerkomgeving.nl.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joy Stokmans, op 040 - 208 60 00 of per e-mail:
info@spotopdewerkomgeving.nl.
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