Reglement 2de zomer-foto-fiestzoektocht
Gezinsbond Kruishoutem
1. De zoektocht kan afgelegd worden van Zondag 27 juni 2021 tot en met Dinsdag 31
augustus 2021.
2. Routebeschrijving en deelnameformulieren zijn te downloaden vanaf zondag 27 juni 2021
via onze website kruishoutem.gezinsbond.be
3. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen. Er is keuze uit 2 routes ( + 10 km en 25 km)
met elk hun eigen foto’s en vragen.
4. Beide routes starten en eindigen op Nieuw Plein Kruishoutem.
5. De volledige route verloopt langs de openbare weg. Hou je dan ook aan de geldende
verkeersregels! De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor,
tijdens of na de zoektocht, noch voor begane wetsovertredingen.
6. Het tijdstip waarop u de zoektocht doet speelt geen rol om de vragen te kunnen
beantwoorden.
7. Het antwoord op de vragen zijn allemaal terug te vinden op de route. Je hoeft hiervoor
nooit privédomein te betreden!
8. De foto’s staan niet in volgorde van het parcours. Geef de volgorde waarin je de plaatsen
tegenkomt waar deze foto’s genomen werden. Je moet de foto’s dus onderweg herkennen
en de bijhorende letter rangschikken volgens de volgorde waarin je ze tegenkomt. De
bijkomende vragen staan wél in de volgorde zoals je ze tegenkomt op het parcours.
9. Noteer je antwoorden duidelijk. Een onduidelijk of onleesbaar antwoord zal fout gerekend
worden.
10. Om recht te hebben op een prijs moet het ingevuld antwoordformulier ten laatste vrijdag
3 september 2021 in het bezit zijn van Gezinsbond Kruishoutem, Waregemsesteenweg 19,
9770 Kruishoutem
11. De schiftingsvraag wordt gebruikt om uit twee of meerdere deelnemers, met hetzelfde
aantal correcte antwoorden, de definitieve winnaars te bekomen. Indien de schiftingsvraag
geen uitsluitsel geeft, zal een onschuldige hand beslissen.
12. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
13. De uitslag van de zoektocht alsook de antwoorden op de vragen worden vanaf 10
september gepubliceerd op onze website kruishoutem.gezinsbond.be en verschijnen ook
in ons eerstvolgende ledenblad dat in de loop van de maand September zal verdeeld
worden onder onze leden.

