Foto-wandelzoektocht 1 juli tot 31 augustus 2022 – info en reglement
Natuurpunt Voorkempen richt een gratis zoektocht in die vooral via rustige en trage wegen
verloopt. Het volledige pakket is gratis te downloaden via de website van Natuurpunt Voorkempen
vanaf 1 juli 2022 tot 31 augustus 2022 via www.natuurpuntvoorkempen.be.
De bedoeling van deze zoektocht is kennismaken met een deeltje van onze trage wegen in
Westmalle en als leuke bijkomstigheid zijn er foto’s aan toegevoegd om het toch een beetje
spannend te maken.
Alle foto’s zijn te vinden van op de openbare weg of wegen die al sinds mensenheugenis
toegankelijk zijn. Iedere deelnemer dient zich te gedragen naar de wegcode. De inrichters zijn niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de fotozoektocht. Deelnemen gebeurt op
eigen risico. Jammer genoeg zijn 2 kleine stukjes niet mogelijk met rolstoel en gewone buggy. Een
buggy met grote luchtbanden moet op dit moeilijker begaanbaar stuk wel lukken.
De nummers van de foto’s dienen in volgorde zoals je deze tegenkomt (vanaf vertrek op de oprit
van de Oude Pastorij) volgens wegbeschrijving, genoteerd te worden op het invulblad, van links
naar rechts en van boven naar onder.
Er zijn 2 schiftingsvragen, gelieve deze ook te beantwoorden.
1. Hoeveel juiste antwoordformulieren worden er binnengebracht voor 31 augustus 2022 – 23u?
2. Geef het laagste en het hoogste getal dat getrokken wordt tijdens de trekking van de 6
lottocijfers op zaterdag 3 september 2022.
==========================================================================
Antwoordformulieren worden verwacht in de brievenbus Grootakker 31 - Westmalle ten laatste op
31 augustus 2022 – 23u.
Onleesbare antwoorden, zowel in de cijfers als in de schiftingsvragen, zullen als fout aangerekend
worden. Eventuele wijzigingen aan foto’s (vb. verdwenen) worden vermeld op de website. Er
wordt in principe geen communicatie gevoerd over de zoektocht tenzij praktische problemen die
gemeld worden via fabiennerenders74@gmail.com.
Er wordt maar 1 antwoordformulier per persoon aanvaard.
Er is een prijs voorzien voor de 3 deelnemers met het beste resultaat. Bij gelijke uitslag tellen de
schiftingsvragen voor de bepaling van de volgorde.
Uit de overige inzendingen worden er 3 prijzen gegeven via loting.
Er is slechts 1 prijs per gezin. Prijzen zijn af te halen voor 30 september 2022. De winnaars
worden persoonlijk verwittigd.
De juiste oplossing verschijnt begin september op onze website. Er worden geen gegevens
bijgehouden van de deelnemers in het kader van wet op de privacy.
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