
Antwoordblad zomerzoektocht kwb Larum

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………..

Gsm-nummer: ………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………..

Vertrekpunt: Larum Kerk 

Zet de nummers van de foto’s in volgorde volgens de route. Er zijn in totaal 79 foto’s.

X

Schiftingsvraag:
Wat is de leefijd van alle bestuursleden samen,  die op de eerste vergadering van 
september aanwezig zullen zijn.
Antwoord: …..........…....…......

Gelieve uw antwoordformulier in de brievenbus te steken bij Larumsebrugweg 44 
vóór 1 september 2020
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Veel Succes!

KWB-Larum



Reglement zomerzoektocht

1. Deze fotozoektocht van net geen 16km wordt ingericht door kwb Larum en loopt van 9 mei 2020 tot en met
 31 augustus 2020

2. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving het reglement, een routebeschrijving, een opdrachtenblad met foto’s 
en een antwoordblad. 

3. Elke foto kan duidelijk waargenomen worden van op de openbare weg; men hoef geen privégronden te betreden 
om een oplossing te vinden.

4. Deelname aan deze zoektocht is vrij. Alle daden die gesteld worden in het kader hiervan geschieden op eigen 
risico en verantwoordelijkheid (eigen verzekering) zonder enig verhaal ten overstaan van de inrichters. Door zijn 
deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en dient hij zich neer te leggen bij iedere 
beslissing van de organisate. Alle betwistngen aangaande bepalingen in dit reglement of punten waarin niet werd 
voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de geest van dit reglement worden beslecht.  

4. Deelnemers worden geacht zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. De tocht kan ten alle tjde 
stopgezet worden, mocht dit wenselijk zijn omwille van nieuwe maatregelen. Je vindt alle actuele informate op 
https://www.info-coronavirus.be/nl.

5. Het bestuur van kwb Larum is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedereen dient de verkeersregels
te kennen en er zich aan te houden.

6. De foto's werden genomen langs beide zijden van de weg. 

7. Wanneer er door omstandigheden foto’s wegvallen, zullen wij al het mogelijke doen om jullie te verwitgen via 
onze kwb Facebookpagina, onze website http://wwwwww.kwwwb-lar um..kbe onze instagrampagina, of indien mogelijk langs 
de route.

8. Om in aanmerking te komen voor de einduitslag dient dit antwoordblad ten laatste op 1 september 2020 bezorgd 
te worden in de brievenbus van Larumsebrugweg 44.

9. De schifingsvraag dient om uitsluitsel te geven bij gelijke stand in de einduitslag.

10. Noteer je antwoorden duidelijk.

11. De prijsuitreiking heef begin september plaats op het dorpsplein. Iedere deelnemer die zijn antwoordformulier 
heef binnengebracht, zal nog van de juiste datum op de hoogte gesteld worden.

12. Het bestuur van kwb Larum dankt je voor je deelname en wenst je veel succes.

Contactgegevens van kwb larum: kwbgeellarum@gmail.com

Zomerzoektocht 

http://www.kwb-larum.be/

