
 



 

 

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. 8-11) 

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. 

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. 

Hoe deelnemen: Invulformulieren te koop van 24-10 t.e.m. 6/11 in de sporthal 
van Landegem (bovenzaak), en dat telkens van 18u-20 op alle dagen behalve 
zondag, bij één van onze aanwezige trainers of bestuursleden. 

• Wij vragen u om cash/gepast te betalen en nemen uiteraard alle 
voorzorgsmaatregelen in het kader van corona om deze 
verkoopmomenten veilig en vlot te laten verlopen. 

Ingevulde formulieren kunnen binnengebracht worden in de door ons speciaal 
daarvoor voorziene brievenbus in de bovenzaal van de sporthal van Landegem, 
opnieuw van maandag tot zaterdag, en dit ten laatste op 15/11.  

• Formulieren die na de deadline nog zouden ingediend worden, 
kunnen we niet meer meetellen. 

Prijzen: Wij voorzien een aantal leuke prijzen voor de winnaars, waaronder een 
3m lange airtrack, inclusief elektrische pomp, ter waarde van € 299. Hierop 
kan naar hartenlust gesport worden: gymnastiek en dans, uiteraard, maar ook 
fitness, yoga of gevechtsporten, noem maar op.  

• 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 ! 

 

 


