
 



 

 

Wat: een fotozoektocht langs een ca. 5,5 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 30-10 t.e.m. 7-11) 

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. 

Hoe deelnemen: Invulformulieren zullen te koop zijn van 22-10 t.e.m. 7/11 via 
gymnafotozoektocht@gmail.com.  

• Ofwel wordt het formulier naar u doorgemaild en print u het zelf uit. 

• Ofwel komt u een geprint exemplaar ophalen bij één van onze 
bestuursleden, na afspraak via mail. 

Kostprijs: € 5 per (uniek) invulformulier met wandelroute, vragen en foto’s. 

• De formulieren zijn uniek genummerd. Iedereen kan zoveel deelnemen 
als hij/zij wil, en daarvoor een uniek deelnameformulier kopen. 

• Betalen kan via storting op BE63 4421 5169 6108 van Gymna met 
vermelding van: zoektocht + naam. 

Ingevulde formulieren kunnen in de brievenbus gestoken worden van Grote 
Heirenthoek 33, of bij één van onze bestuursleden, dit ten laatste op 12/11.  

• 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 
grote trampoline, ter waarde van € 339. Deze zou ongetwijfeld voor veel plezier 
zorgen in de achtertuin! 

• 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  

• Gelieve te allen tijde ook de wegcode te respecteren. De organisatie is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
• Indien (opnieuw) van toepassing, vragen wij u vriendelijk om de actuele 
coronamaatregelen te respecteren. 

 

 
VEEL WANDEL- EN ZOEKPLEZIER ! 
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