Wedstrijdreglement. Fiets - fotozoektocht: 26 juni tot 12 september 2021
•

De fotozoektocht staat open voor iedereen. Per deelnemer mag er slechts 1 antwoordformulier
ingediend worden. U verhoogt uiteraard uw kansen wanneer elk gezinslid een formulier
aankoopt; zo kan u trouwens met het gehele gezin genieten van het drankje /een ijsje / een
verrassing/ gratis aangeboden door onze sponsors: Eetcafé Het Gildenhuis, IJssalon Den
IJsberg, Café De Kapel, Koffiehuisje De Zoete Zonde! Gelieve a.u.b geen misbruik te
maken noch discussie te voeren hierrond. De bonnetjes verliezen hun geldigheid na afloop
van deze fotozoektocht, dus op 13 september 2021.

•

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 6.

•

De fotozoektocht loopt van zaterdag 26 juni 2021 tot en met zondag 12 september 2021.

•

Deelnemersformulieren kan je afhalen bij:
o Eetcafé Het Gildenhuis, Beerstraat Meerhout
Voor openingsuren en verlof zie website https://www.gildenhuis-meerhout.be
o IJssalon Den IJsberg, Weversberg 80 Meerhout
Voor openingsuren en verlof zie website https://www.denijsberg.be
o Café De Kapel, St. Jozeflaan 10 Meerhout-berg
Voor openingsuren en verlof zie website http://www.de-kapel.be
o De Zoete Zonde Genepas 7 Meerhout
Voor openingsuren en verlof zie https://www.facebook.com/dezoetezondemeerhout

• De antwoordformulieren moeten binnengebracht worden uiterlijk op 14 september 2021, bij een
bestuurslid, de verkooppunten of bij Debie Gaston, Vuurkruisenstraat 1, 2450 Meerhout.
• De binnengeleverde formulieren kunnen onder geen enkel beding teruggevraagd worden.
• Onleesbare antwoorden, zowel in de schiftingsvragen als in de cijfers, worden als foutief
beschouwd. Indien u correcties doorvoert, gelieve één enkele doorhaal over het foutieve
antwoord te maken, en het nieuwe antwoord erboven te schrijven. Gelieve geen
correctievloeistoffen / -strips te gebruiken.
• U moet 2 schiftingsvragen beantwoorden: de som van de lottogetallen en reservegetal van
woensdag 15 september 2021 en zaterdag 18 september 2021 ( in de voorziene vakjes).
• Bij betwistingen, houden de inrichters zich het recht voor een beslissing te nemen, hiertegen is
geen verhaal mogelijk. De inrichters hebben altijd gelijk.
• Mogen wij u a.u.b. vragen geen informatie – foto’s - bonnetjes te kopiëren en / of te verdubbelen.
• De inrichters behouden zich het recht , om bepaalde foto’s te annuleren onder bepaalde,
uitzonderlijke omstandigheden, vb. wanneer de omgeving of het onderwerp van de foto ingrijpend
verandert. Dit wordt dan uitgehangen in de verkooppunten. U dient er wel rekening mee te
houden dat rond sommige foto’s de vegetatie in een andere toestand zal zijn dan op het moment
zoals weergegeven. De foto’s kunnen extra bekeken worden op website
www.kwbmeerhoutcentrum.be
z.o.z

• De rangschikking gebeurt als volgt:
O Elke juist geklasseerde foto levert 10 punten op.
O Bij gelijke punten geeft de schiftingsvraag van 15 september 2021 de doorslag.
O Indien er dan nog gelijke stand is, geldt de tweede schiftingsvraag van 18 september 2021.
O Indien er dan nog gelijke stand is, gebeurt dit bij naamloze trekking.
• De prijsuitreiking vindt plaats op 25 september 2021, in De kapel St- Jozeflaan, Meerhout tussen
13u30 en 14u.30. De winnaars worden verwittigd.
• Bij afwezigheid (tenzij gemeld) van een prijswinnaar, wordt de volgende in de rangschikking
genomen, hierop wordt niet teruggekomen. Om 15 uur wordt de uitreiking afgesloten, geen verder
verhaal mogelijk.
• De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de fotozoektocht.
Deelnemen gebeurt op eigen risico.
• Door de aankoop van het inschrijvingsformulier, verklaart de deelnemer zich akkoord met dit
reglement.
• Over rangschikking van de foto’s, antwoorden op de schiftingsvraag of enig ander onderwerp van
deze fotozoektocht, wordt door niemand bijkomende uitleg verschaft of correspondentie gevoerd.
Bijkomende informatie:
1. U beschikt over een antwoordformulier met 36 posities. U schrijft de foto’s neer in de juiste
volgorde waarin u ze aantreft op de tocht.
2. De foto’s mogen vanaf eender welk punt in de tocht neergeschreven worden, het is de volgorde
in zijn geheel die van belang is. Als voorbeeld in een serie van 6: 1-2-3-4-5-6 is gelijk aan
4-5-6-1-2-3. Beide antwoorden zijn geldig.
3. Gelieve de geldende verkeersreglementen nauwgezet te volgen.
4. De foto’s zijn zo genomen, dat u ze kan vinden door vooruit, links of rechts te kijken.

Een prettige zoektocht gewenst!!!

KWB Meerhout Centrum

