Gedetailleerd Reglement DF-Koolskamp-Ardooie Fietszoektocht 2022
1. ALGEMEEN
a. De zoektocht is een initiatief van Davidsfonds afdeling Koolskamp hierna genoemd de
organisatie. Deelnemers ontdekken via deze zoektocht een deel van de streek regio Midwest
(Midden-West-Vlaanderen).
b. Door deel te nemen aan deze zoektocht, verklaart elke deelnemer zich uitdrukkelijk
akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen verzet aantekenen over zijn deelname
of de procedure. Verder aanvaardt elke deelnemer hierbij de (bijkomende) beslissingen die de
organisatie in verband met de zoektocht zal treffen.
c. Gelieve rekening te houden met de corona-maatregelen geldig op de dag dat u aan de
fietszoektocht deelneemt. Check de meest recente maatregelen op: www.info-coronavirus.be
d. De zoektocht start op 16 juni 2022 en loopt tot en met 11 september 2022. De winnaars worden
na afloop van de zoektocht geselecteerd, persoonlijk gecontacteerd en gepubliceerd op de website
van Davidsfonds Koolskamp-Ardooie www.df-koolskamp.be. Ook de antwoorden op de vragen
verschijnen na afloop van de zoektocht op de website.
e. De fietszoektocht bestaat uit één route. De route bedraagt ongeveer 23 km. Doel van de tocht: 1/
Op de route zijn er 30 vragen die u onderweg dient op te lossen. De antwoorden op de gestelde
vragen noteert u, op het apart antwoordblad naast het overeenstemmende cijfer. De antwoorden zijn
altijd te vinden op de plaats waar de vraag gesteld wordt.
2/ Onderweg werden 12 foto’s genomen. Plaats de foto’s in de juiste volgorde zoals je ze onderweg
ontdekt. Vermeld op het antwoordblad onder het cijfer de overeenstemmende letter van de foto.
f. Een zoektochtdeelnamebundel kost € 5,00 en kan verkregen worden In café In de Zwaan
Kloosterstraat 9, Koolskamp: open maan-, en vrijdag van 10.30 tot 13 u. Op woensdag van 10.30
tot 13 u. en van 17 u. tot 23 u. Op zondag van 9.15 u. tot 13 u.// In café Den Uil Padderijstraat 4,
Koolskamp: Open op maan-, dins- en donderdag van 16 tot 00 u. Op vrijdag van 10.30 tot 13 u. en
van 16 tot 00 u. Op zaterdag van 10.30 tot 00 u. Op zondag van 10 tot 00 u.// In de winkel Sjetje en
Gazetje hoek Dorpsplein/Steenstraat Koolskamp: open maandag, dinsdag en vrijdag van 7.30 u.12.30 u. / 14 u-18.30 u./ woensdag en donderdag van 7u30-12u30/ zaterdag van 8u-12u30 14u18u30/ zondag van 9u-1. 2u / Broodjeszaak Maristen Tieltstraat 34, Pittem open alle weekdagen
van 7 u. tot 18.30 u./ Zaterdag van 8 tot 14 u./ Zondag gesloten// bij Kurt Vanthomme Sprietstraat
18, Ardooie./.
Alsook te verkrijgen op eenvoudige aanvraag per e-mail aan secretaris@df-koolskamp.be
De zoektochtdeelnamebundel bevat de routebeschrijving met de vragen, het blad met de foto’s en
het antwoordblad.
g. Door deel te nemen aan de fietszoektocht kan je kans maken op een prijs. Dit door het volledig
ingevulde antwoordblad in te dienen; ofwel in de brievenbus Dorpsplein 15 te Koolskamp, ofwel
in de brievenbus Sprietstraat 18 te Ardooie, tegen laatste 12 september 2022 om 12.00 uur.
Enkel originele deelnameformulieren worden aanvaard.
2.PRIJZEN
a. Bij afgifte van de antwoordbladen maken alle deelnemers van de zoektocht die het meest juiste
antwoorden invullen kans op één van de prijzen. Eén, mogelijks een tweede schiftingsvraag zorgt
voor de rangorde van de beschikbare prijzen.
b. Aan deze wedstrijd kan iedereen deelnemen, met uitzondering van de vrijwilligers die de zoektocht
hebben opgesteld.
c. Er zijn mooie prijzen te winnen.
d. Bijkomende deelnameformulieren per gezin zijn mogelijk telkens aan de prijs van € 5,00. Er wordt
slechts 1 prijs toegekend per gezin en adres. De prijzen worden automatisch toegekend aan het
gezin woonachtig op het opgegeven adres. De prijzen zijn niet omruilbaar of uitkeerbaar in speciën.
Bij de overhandiging van de prijzen dienen de winnaars hun identiteit te rechtvaardigen. De winnaars
worden bekendgemaakt op de website zoals vermeld in 1 d. en worden zelf per e-mail door de
organisatie gecontacteerd. Winnaars dienen hun prijzen af te halen tijdens de prijsuitreiking die
plaats vindt op zaterdag 8 oktober 2022 om 11 uur in café In de Zwaan Kloosterstraat 9, Koolskamp..
Na het verstrijken van een termijn van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de prijsuitreiking, zal
geen enkele vordering meer onderzocht worden. De prijzen die gedurende deze termijn niet
afgehaald werden, worden bovendien automatisch het bezit van de wedstrijdorganisatie.
e. De uitslagen van het spel zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten.

f. De prijzen worden in volgorde van waarde toegekend. De deelnemer die alle vragen het best
beantwoordt, wint de hoofdprijs. Bij ex-aequo telt de eerste schiftingsvraag. Bij nog gelijke stand geldt
de tweede schiftingsvraag. Mocht er nadien nog een gelijke stand zijn dan wordt de winnaar door
loting bepaald.
3. GEBRUIK GEGEVENS
a. Iedere deelnemer, dient zijn/haar contactgegevens op te geven bij deelname aan het spel.
b. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en
volledig zijn.
c. Behalve aan de vrijwilligers die verbonden zijn aan het spel zal de organisatie geen emailadressen of andere informatie ter beschikking stellen. De persoonsgegevens die de organisatie
over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
4.RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
a. De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit
te sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins
onrechtmatig handelt jegens de organisatie of derden.
b. De organisatie behoudt zich tevens het recht om de zoektocht en bijhorende wedstrijd, naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen
en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op
enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
c. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op
welke wijze dan ook met de zoektocht verband houdt.
e. Druk-, spel-, zet-of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als
basis voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie.
f. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het reglement, de vragen en/of antwoorden en de
modaliteiten van de selectie, noch telefonisch noch schriftelijk. Deelnemers die zich hieraan niet
houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. Voortvloeiend uit de inning van hun
prijs, geven de winnaars hun stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van hun naam,
adres en voorkomen, en verzaken daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling
in dat opzicht.
g. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
5. VRAGEN
a. Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de zoektocht onregelmatigheden ? Je kan ons dit
melden, contact: 0470/924802 (Kurt) of secretaris@df-koolskamp.be (Jan).

