Reglement De Wijkkwis Maaspoort 2019

Algemeen
1. De Wijkkwis Maaspoort is een spel, voornamelijk gericht op het juist
beantwoorden van vragen en het vervullen van opdrachten.
2. De organisatie van de Wijkkwis Maaspoort is in handen van Stichting
Wijkraad Maaspoort.

Teams
1. Deelname aan de Wijkkwis Maaspoort geschiedt in teamverband.
Een team bestaat uit tenminste één persoon.
2. Geen maximum is vastgesteld ten aanzien van het aantal teamleden.
Ieder team bevat ten minste één inwoner van de wijk Maaspoort.

Inschrijven voor de Wijkkwis Maaspoort
1. Een team kan deelnemen aan de Wijkkwis Maaspoort door zich in te
schrijven.
2. Een team kan zich in beginsel alleen inschrijven door het officiële
inschrijfformulier van de website volledig in te vullen.
3. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. Dit
teamlid moet een inwoner van De wijk Maaspoort zijn. De organisatie
correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid.
4. De kwis dient binnen de wijk Maaspoort ingevuld te worden.

Gevolgen van inschrijving
1 Inschrijving geeft recht op ontvangst van een tweetal vragenboekjes,
deelname aan de Wijkkwis Maaspoort en (daarmee) kans op een
eindklassering van de Wijkkwis Maaspoort.
2 Tegenover het recht op deelname staat de plicht om € 20,- over te dragen
aan Stichting Wijkraad Maaspoort.
5. Na inschrijving ontvangt ieder team een deelnameformulier.
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De avond van de Wijkkwis Maaspoort:
Ophalen en inleveren van vragenboekjes
1. Op 12 oktober 2019 krijgt het team om 18.30 uur in S.C.C. De Schans –
uitsluitend na inlevering van het deelnameformulier één kwisboekje
uitgereikt.
2. Het ingevulde kwisboekje moet op 12 oktober 2019 worden ingeleverd
in S.C.C. De Schans vóór 23:30 uur. Wees op tijd!!!

Punten
1. Een team kan punten behalen op de wijze aangewezen in het kwisboekje.
2. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen
punten worden toegekend.
3. Antwoorden op vragen vult het team in het kwisboekje in.
4. Bewijs van het vervullen van opdrachten wordt verstrekt op de in het
kwisboekje vermelde wijze.

Eindklassering en prijzen
De eindklassering van de Wijkkwis Maaspoort wordt bepaald aan de hand van het
aantal behaalde punten. Het team met de meeste punten wint de Wijkkwis
Maaspoort. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.
Het team dat de eerste plaats heeft behaald, krijgt een prijs ter waarde van € 250,Het team dat de tweede plaats heeft behaald, krijgt een prijs ter waarde
van € 150,-.
Het team dat de derde plaats heeft behaald, krijgt een prijs ter waarde van € 50,Alleen de teams die hun kwisboekje tijdig hebben ingeleverd worden opgenomen
in de eindklassering.

2

Prijsuitreiking
De uitslag van de Wijkkwis Maaspoort wordt bekendgemaakt tijdens de
prijsuitreiking. Deze vindt plaats in de S.C.C. De Schans op een nader te bepalen
datum.
De uitslag van de Wijkwis Maaspoort is bindend.

Onvoorziene omstandigheden
Bij onvoorziene omstandigheden (omstandigheden waarin dit reglement niet
voorziet) neemt de organisatie een bindende beslissing.

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
deelname aan de Wijkkwis Maaspoort.
Tijdens de kwis en uitreiking van de prijzen kunnen films en foto’s gemaakt
worden, die voor publicitaire doeleinden gebruikt kunnen worden.
Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.
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