FOTOZOEKTOCHT
Wanneer: vrij te stappen van 4 april t.e.m 18 april
Startplaats: ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4,
Landegem (parkeerplaats mogelijk)
Kostprijs: € 5 per (uniek) invulformulier
Hoe inschrijven: invulformulieren te koop vanaf nu t.e.m. 16 april bij
bestuursleden of via leden. Inleveren kan tot 22 april.

Hoofdprijs:
waardebon

Voor alle concrete info:
www.gymna.landegem.be

€100
en vele andere leuke
prijzen
Verboden op de openbare weg te gooien.
V.U. Gymna Landegem

Wat: een fotozoektocht van ca. 5 km langs rustige wegen in en om Landegem. U doet dit aan
de hand van een invulformulier met foto’s en vragen waarop u antwoorden moet zoeken, u zal
daarbij op details op en rond de weg moeten letten.
Wanneer: vrij te lopen tijdens de paasvakantie (van 4 april t/m 18 april).
Startplaats: Ontmoetingscentrum ‘Ter Kale’, Brouwerijstraat 4, Landegem (nabij de kerk van
Landegem). U loopt de fotozoektocht in de aangegeven looprichting. Dit is ook de richting
waarin alle antwoorden duidelijk zichtbaar zijn langs het parcours.
Kostprijs: € 5 per (uniek) invulformulier met wandelroute, vragen en foto’s.
 De invulformulieren zijn uniek genummerd.
 storten op BE63 4421 5169 6108 van Gymna met vermelding van: zoektocht + naam

Hoe deelnemen: invulformulieren zijn te koop vanaf nu t/m 16 april bij de bestuursleden. We
vragen u eerst te mailen. Nadien hebt u de keuze:
 Het formulier wordt naar u doorgemaild en u print het zelf uit.
 U haalt het formulier op nadat u een afspraak gemaakt hebt met het bestuurslid.
Ingevulde formulieren kunnen opnieuw binnengebracht worden bij een bestuurslid en dit ten
laatste op 22 april
Prijzen: wij voorzien een aantal leuke prijzen voor de winnaars,. De hoofdprijs is een
waardebon van € 100
 De prijzen worden toegekend aan de deelnemers met de meeste juiste antwoorden
 Indien er meerdere deelnemers zijn met eenzelfde hoogst aantal juiste antwoorden, zal
de schiftingsvraag beslissend zijn.
 De gelukkige winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
Nota:
 Wij vragen u vriendelijk om de actuele coronamaatregel te volgen.
 Gelieve te allen tijde ook de wegcode te respecteren. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Gegevens bestuursleden:
 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

VEEL WANDEL- EN ZOEKPLEZIER!

