REGLEMENT
6DE WANDELZOEKTOCHT
Deelnemen aan de wandelzoektocht kan
van 1 maart 2022 tot en met 31 mei 2022.
Iedereen mag deelnemen aan deze zoektocht.
Voor elk ingediend antwoordformulier vragen wij een
bijdrage van € 3.
Per persoon mag maar 1 antwoordformulier
ingediend worden. Per adres kan maar 1 prijs
worden toegekend.
Elke deelnemer verklaart zich akkoord met het onderhavig reglement.
Beslissingen van de inrichters zijn onherroepelijk en verhaal hiertegen is onmogelijk.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de zoektocht.
Alle wegen (aardeweg, kasseiweg, doodlopende weg, … kunnen worden bewandeld. Privé-wegen
worden echter niet betreden, evenmin als privé-eigendom.
Wees voorzichtig en volg de verkeersregels.
Wandel altijd links van de weg, tenzij anders is aangegeven.
Gebruikte afkortingen:
L = Links af
R = Rechts af
RD = Rechtdoor
Een woord tussen aanhalingstekens ‘ ‘ is letterlijk leesbaar.
Vb. “kerk” duidt op het geschreven woord, kerk is het gebouw of een afbeelding daarvan.
Elke vraag of opdracht wordt onmiddellijk beantwoord in de volgorde zoals je deze tegenkomt.
Vb. Foto-vraag-vraag-foto-foto
De antwoorden op de vragen en de gevonden foto’s worden na elkaar genoteerd, telkens in het
eerste vrije vakje van het antwoordformulier, tenzij anders vermeld.
Een foto is altijd zichtbaar in de wandelrichting (nooit achterwaarts). Wanneer je een foto
meermaals tegenkomt, noteer je deze ook meermaals.
Noteer duidelijk uw antwoorden op de papieren versie met blauwe of zwarte balpen.
Onleesbare, doorstreepte of verbeterde antwoorden worden als foutief aangerekend.
Eventuele wijzigingen aan het parcours of de foto’s zullen uitgehangen worden aan
het repetitielokaal.
Bij gelijkheid van punten telt de schiftingsvraag.
Indien er geen afscheiding is, bepaalt loting de uitslag.
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Antwoordformulieren kunnen ingediend worden, samen met de € 3,
onder gesloten omslag bij :
Martin Van de Moortele
Deinzestraat 25 A bus 2
9810 Nazareth
Dit alles uiterlijk op 31 mei 2022 middernacht.
Er zijn 10 x € 10 waardebonnen te winnen.
De waardebonnen zijn te spenderen bij de plaatselijke middenstand.
De prijsuitreiking gebeurt op Pinkstermaandag
6 juni 2022 om 19:30 in het muzieklokaal.
Veel zoek- en wandelgenot !!!
En natuurlijk veel succes
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