FOTOZOEKTOCHT
Beste leden, ouders en sympathisanten,

Op zaterdag 31 oktober start onze fotozoektocht, de vervanger van onze griezeltocht. Aangezien de
schoolvakantie verlengd is, verlengen we ook onze zoektocht t/m woensdag 11 november.
Nu we onze contacten moeten beperken geven we u wat meer mogelijkheden om
deelnameformulieren te kopen. De formulieren zijn vanaf nu via alle bestuursleden te verkrijgen. We
vragen u eerst te mailen, nadien heeft u de keuze:
•
•

de formulieren worden naar u doorgemaild en u print deze zelf uit
u haalt de formulieren op nadat u een afspraak gemaakt hebt met het bestuurslid

Een deelnameformulier kost €5. Betalen kan door:
•
•

te storten op BE63 4421 5169 6108 van Gymna met vermelding van: zoektocht + naam
cash te betalen bij afhaling

De ingevulde formulieren kunt u nadien bij een bestuurslid in de brievenbus droppen, en dit t/m 15
november. We hebben intussen al heel wat mooie prijzen in onze prijzenpot … en misschien ben jij
wel de gelukkige winnaar van onze hoofdprijs: een 3m lange air-track!!!
Onze gegevens:
•
•
•
•
•

Sabina Verheyden: gymnalandegem@skynet.be - Grote Heirenthoek 33, Landegem
Annick De Coster: de.coster.annick@telenet.be - Moorstraat 8 bus A, Landegem
Valerie Boone: valerieboone@gmail.com - Diepestraat 7B, Merendree
Florien Serlet: florien.serlet@gmail.com - Reibroekstraat 89 – Hansbeke
Debby Bekaert: d-bekaert@hotmail.com – Leest 140 – Lievegem

De huidige weersvoorspellingen zeggen dat de herfstvakantie start met een zonnige zaterdag. Ideaal
om een mooie wandeling te maken langs Landegemse wegen en paadjes. Met deze actie steun je
Gymna. Maar denk zeker ook aan de huidige Corona maatregelen.
Geniet ervan maar houd het veilig voor jezelf en de anderen.
Sportieve groeten,
Het Gymna team

PS ALLE RICHTLIJNEN VOOR DE ZOEKTOCHT VIND JE HIERONDER NOG EVEN OP EEN RIJTJE.

Wat: een fotozoektocht langs een ca. 6 km lang mooi uitgestippeld parcours dat
u gedurende de hele herfstvakantie kan afstappen. U doet dit aan de hand van
een invulformulier met foto’s en vragen waar u de antwoorden op moet zoeken;
u zal dus heel sterk op de details op en rond de weg moeten letten...
Wanneer: vrij te lopen tijdens de herfstvakantie (i.e. van 31-10 t.e.m. 11-11)
Startplaats: Sporthal Landegem (Stationsstraat 19).
•

De bedoeling is dat u de fotozoektocht in de aangegeven looprichting
afwerkt; dat is namelijk de richting waarin alle antwoorden duidelijk
zichtbaar zijn langs het parcours.

Verkoop deelnameformulieren + indienen ingevulde exemplaren: zie
hierboven
Kostprijs: € 5 per (uniek) invulformulier met wandelroute, vragen en foto’s
•
•

Iedereen kan zoveel deelnemen als hij/zij wil, en daarvoor een uniek
deelnameformulier kopen/indienen.
Deze invulformulieren zijn uniek genummerd/gestempeld en dienen
uiteraard niet om gekopieerd te worden.

Prijzen en spelreglement: Wij voorzien een aantal leuke prijzen voor de
winnaars, met dank aan een aantal lokale handelaars een 3m lange airtrack,
inclusief elektrische pomp, ter waarde van € 299.
•

•

•
•

Formulieren die na de deadline binnengebracht worden komen niet in
aanmerking voor de prijzen. Dit geldt eveneens voor formulieren die niet
betaald zijn en/of niet door ons uniek genummerd zijn.
De prijzen worden toegekend aan de deelnemers met de meeste juiste
antwoorden. De hoofdprijs gaat naar de deelnemer met het hoogst
aantal juiste antwoorden.
Indien er meerdere deelnemers zijn met eenzelfde hoogste aantal juiste
antwoorden, zal de schiftingsvraag beslissend zijn.
De gelukkige winnaars worden schriftelijk op de hoogte gesteld.

Nota
•
•

Wij vragen u vriendelijk om de actuele coronamaatregelen te
respecteren.
Gelieve te allen tijde ook de wegcode te respecteren. De organisatie is
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

VEEL WANDEL- EN ZOEKPLEZIER !

