Reglement Dorpsquiz Suub-Iezere 2019
1. Algemeen
• De Dorpsquiz Suub-Iezere is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld en opdrachten, uitgevoerd moeten worden.
• De organisatie van de Dorpsquiz Suub-Iezere is in handen van Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren (SSVSIJ), hierna te noemen “de
organisatie”.
• Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale
wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
• Deelname is volledig op eigen risico. De organisatie kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade als gevolg hiervan.
• Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst
mogelijk nadat u hebt verklaard kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Dorpsquiz , waaronder dit reglement, waarvan
de voorwaarden, regels als dan gelden als te zijn geaccepteerd.
• Tijdens het evenement kunnen foto’s dan wel films worden gemaakt welke door de organisatie gepubliceerd kunnen worden.
• Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
• Voor sommige vragen/opdrachten kan het nodig zijn om locaties in/om Sibbe-IJzeren te bezoeken voor het beantwoorden van vragen/opdrachten. Deze
locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
2. Teams
• Deelname is toegestaan voor teams van maximaal 10 personen (excl. Kinderen beneden 10 jaar) waarvan minimaal 5 personen ouder dan 18 jaar,
geboren dan wel woonachtig zijn in Sibbe-IJzeren. (Teams van verenigingen van Sibbe-IJzeren kunnen hiervoor dispensatie krijgen)
• Elk team heeft één teamcaptain die voor de organisatie als aanspreekpunt dient.
• Deelnemende verenigingen, families, buurten en straten van Sibbe-IJzeren kunnen meerdere teams inschrijven.
• Deelnemers kunnen maar in 1 team inschrijven en deelnemen

3. Inschrijven
• Inschrijving kan geschieden via het inschrijfformulier op onze website, www.sibbe-ijzeren.nl of met het inschrijfformulier die gekoppeld zit aan de flyer
die huis aan huis rondgebracht gaat worden.
• Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
• Aan de deelname van de Dorpsquiz zijn geen inschrijfkosten verbonden.
• Inschrijven voor deelname is mogelijk t/m 10 mei 2019
4. Vragenboek
• De organisatie stelt een vragenboek samen waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Dorpsquiz Suub-Iezere zijn opgenomen. Dit vragenboek zal op
11 mei 2019 bij aanvang van de Dorpsquiz, aan de deelnemende teams worden aangereikt.
• De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig of (onjuist) inleveren op door de
organisatie aangegeven tijden.
• Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar en in
de Nederlandse taal te worden ingevuld.
• Alle beschikbare middelen kunnen gebruikt worden bij de beantwoording/uitvoering van de vragen/opdrachten. (o.a. internet, boekwerken etc.)
5. Punten-toekenning, uitslag en prijzen
• De gegeven antwoorden worden door de organisatie op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het
team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
De beoordeling van de vragen en de bepaling van de einduitslag, zal plaats vinden onder toezicht van een onafhankelijke jury.
• Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden. Indien teams eindigen met een gelijke stand zal geloot worden
voor de volgorde!
• De organisatie stelt o.a. 3 geldprijzen ter beschikking ter waarde van €750,-. €500,- en €250,• De bekendmaking van de uitslag van de Dorpsquiz Suub-Iezere zal plaats vinden tijdens de prijsuitreiking op 11 mei 2019 in de Blokhut.
• De uitslag van de Dorpsquiz Suub-Iezere is bindend en staat niet ter discussie.
• Verenigingen, families, buurten en straten die met meerdere teams inschrijven, dingen mee voor max. 1 geldprijs!

