KWB Zittaart
25ste Fotozoektocht
Reglement
- De deelname aan deze fotozoektocht geschiedt volledig voor rekening en op
risico van de deelnemers.
- De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele
overtredingen en/of ongevallen vóór of na de fotozoektocht.
- Door het feit van hun deelname verklaren de deelnemers zich hiermee
automatisch akkoord.
- De zoektocht kan gedaan worden op gelijk welke dag beginnende van 1 juli
2022 en dit tot en met 31 augustus 2022.
- Als er zich tijdens deze periode wijzigingen voordoen met invloed op de foto’s,
worden deze via de website meegedeeld. Gelieve deze bij twijfel te raadplegen.
-

De opdracht bestaat uit twee delen :
1. De deelnemers dienen de foto’s te vinden die langs het parcours werden
genomen.
De foto’s dienen in de juiste relatieve volgorde geplaatst te worden.
Dit betekent dat er geen eerste en geen laatste foto is en dat je als
deelnemer op gelijk welke plaats kan vertrekken. Het komt er dus op aan om
vanaf de plaats waar je vertrekt de foto’s in de juiste volgorde te plaatsen,
volgens de beschrijving van de route.
2. Het invullen van een schiftingsvraag.

Om geldig te zijn moet
- het online formulier ingevuld zijn ten laatste op 15 september 2022
OF
het deelnameformulier (te vinden op de website en zelf af te drukken) ten
laatste op 15 september 2022 binnengeleverd zijn bij: Emmy Daems, Kiezel
272, 2450 Meerhout
- Deelname is gratis en beperkt tot 1 deelname per persoon.
- Doorhalen of verbeteringen zijn toegelaten (op de papieren versie), het
antwoord moet wel duidelijk leesbaar zijn.
- De winnaars worden als volgt gerangschikt:
Het grootste aantal in de juiste volgorde geplaatste foto’s (de hoofdvraag).
Bij gelijke rangschikking op de hoofdvraag, volgens de dichtste benadering op
de schiftingsvraag.
- Er wordt maximum 1 prijs per adres toegekend.
- De antwoorden zoals ze door KWB-Zittaart worden opgegeven, zijn
onbetwistbaar. Ook de uitslag kan niet aangevochten worden.
In alle omstandigheden beslist KWB-Zittaart, ook in geval van heirkracht.
- De bekendmaking van de uitslag zal gebeuren via onze website
www.kwbzittaart.be. De winnaars zullen hun prijs per brief ontvangen in de
eerste week van oktober 2022.

