Wedstrijdreglement | Fietszoektocht ‘TOURNEE LOCALE’
1.

Het Hopmuseum Poperinge organiseert een wedstrijd onder de naam ‘Fietszoektocht TOURNEE
LOCALE’, een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden
toegelicht.

2.

De fietszoektocht loopt van zondag 20 mei tem zondag 30 september 2018.

3.

Deelnemen aan dit evenement kost 5 euro (3 euro voor Vrienden van het Hopmuseum, op
vertoon van de lidkaart). Voor die prijs krijg je een fietspocket met de wegbeschrijving en een
wedstrijdformulier. Met dit formulier kom je in aanmerking voor een prijs uit de goed gevulde
prijzenpot.

4.

Op vertoon van het originele wedstrijdformulier wordt een voordeeltarief toegekend van € 3
(ipv € 6 normaal tarief) voor een bezoek aan het Hopmuseum.

5.

Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij:
• Hopmuseum, Gasthuisstraat 71, 8970 Poperinge (10-17:30u, niet op maandag)
• Dienst voor Toerisme, Grote Markt 1, 8970 Poperinge (9-17u, dagelijks)

6.

Er zijn 12 reguliere vragen en 1 schiftingsvraag.

7.

Alle reguliere vragen zijn vanop de openbare weg op te lossen, betreden van privédomein om de
vragen op te lossen is niet nodig.

8.

Vertrek en aankomst zijn voorzien aan het Hopmuseum, Gasthuisstraat 71, 8970 Poperinge. De
volledige fietstocht is 33 km lang.

9.

Het antwoordformulier van de fietszoektocht kan afgegeven worden in het Hopmuseum of op
de toeristische dienst van Poperinge uiterlijk op zondag 30 september 2018 of onder voldoende
gefrankeerde omslag gestuurd worden naar Hopmuseum Poperinge, Gasthuisstraat 71, 8970
Poperinge. Enkel de formulieren die ten laatste op 28 september 2018 afgestempeld zijn, komen
in aanmerking voor een prijs.

10. Enkel de originele antwoordformulieren komen in aanmerking, gekopieerde of
gescande formulieren worden niet aanvaard.
11. Alle winnaars krijgen in oktober 2018 een persoonlijk bericht. Er zijn twintig prijzen voor de
fietszoektocht. Per adres kan slechts 1 prijs gewonnen worden. De prijzen dienen vóór 30
november 2018 persoonlijk afgehaald worden in het Hopmuseum (10-17:30u, niet op maandag).
1e prijs
2e tem 5e prijs
6e tem 8e prijs
9 tem 11e prijs
12 tem 20e prijs

Bierarrangement in de Westhoek twv € 250
Vier bakken Westhoekbier twv € 125
Exclusieve bierbox twv € 100
Streekmand twv € 50
Houblonesse-pakket twv € 25

12. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, vóór, tijdens of na de
deelname aan de Fietszoektocht ‘TOURNEE LOCALE’.
13. Tijdens de periode van de zoektocht kan er noch over de inhoud van de vragen noch over de
mogelijke antwoorden communicatie worden gevoerd.
14. Tegen de eindbeslissing van de organisatoren kan niet worden ingegaan.
15. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het reglement en de
zoektochtregels.

