Reglement Hooge Mierdse Dorpsquiz 2018
1) Algemeen: De organisatie van de Hooge Mierdse Dorpsquiz is in handen van C.V. De
Haoiboerkes. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams.
2) Het team: Elk team bestaat uit minimaal vijf personen en maximaal tien personen. Bij het
ophalen van de map met vragen en opdrachten op 15 juni 2018 dienen de namen van de
teamleden doorgegeven te worden of bekend te zijn bij de organisatie. Elk team dient een
emailadres op te geven waarop het bereikbaar is.
3) De teamcaptain: Elk team benoemt één van de teamleden als teamcaptain. De teamcaptain
is minimaal 18 jaar oud. De teamcaptain behoort te beschikken over een smartphone met
WhatsApp, waarvan het nummer bekend behoort te zijn bij de organisatie. De teamcaptain
mag geen thuiswonend gezinslid of partner zijn van of samenwonend zijn met iemand van
het organisatiecomité. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk
per mail en/of WhatsApp en uitsluitend met de teamcaptain via het opgegeven emailadres
en GSM-nummer.
4) Inschrijven: Inschrijven moet via het inschrijfformulier op de website van C.V. De
Haoiboerkes (www.haoiboerkes.nl), dit kan t/m 8 juni 2018. Het inschrijfgeld ad €20,- dient
contant en liefst gepast afgerekend te worden bij het ophalen van de map met vragen en
opdrachten.
5) Deelname: De organisatie stelt de map met alle vragen en alle opdrachten van de quiz
samen. Elk team ontvangt één exemplaar. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere
deelname uit te sluiten indien zijn hun vragen- en opdrachtenmap niet tijdig ophalen en/of
inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan niet mogelijk.
Leden van C.V. De Haoiboerkes die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de quiz
zijn uitgesloten van deelname.
6)

De vragen- en opdrachtenmap: Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de
vragenmap eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. De map
moet in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Ook als niet alle vragen
beantwoord zijn, moet de map toch volledig ingeleverd worden. Deelnemers mogen alle
mogelijke hulpmiddelen inzetten zoals computer, vrienden, familie, telefoon enz.
Deelnemers moeten ook op locatie in het dorp vragen of opdrachten beantwoorden of doen.
Let hierbij op ieders eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en dergelijke! Let op
verkeersregels en draag evt. veiligheidshesjes. De organisatie is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor welke schade dan ook.
De vragenmap dient op 15 juni 2018 tussen 19:00 uur en 19.30 uur te worden opgehaald in
Café-Zaal Den Hoek te Hooge Mierde (Kerkstraat 23, 5095AE, Hooge Mierde). Deze map
dient ingevuld met zoveel mogelijk juiste antwoorden ingeleverd te worden op 15 juni 2018
om uiterlijk 23.00 uur in Café-Zaal Den Hoek te Hooge Mierde.

7)

Het verloop van de quiz: Het is niet toegestaan om sabotage te plegen, het verloop van de
quiz op enigerlei wijze nadelig te beïnvloeden en/of andere groepen te benadelen. Indien
een deelnemend team of iemand daarvan zich hierin naar de mening van de organisatie
schuldig maakt, kan dat tot aftrek van punten of in een uiterst geval tot diskwalificatie leiden,
zulks ter beoordeling van de organisatie.

8) Puntentoekenning, uitslag en prijs: De ingeleverde vragenmappen worden voor 23 juni 2018
nagekeken. De organisatie beoordeelt de antwoorden op juistheid en voor elke vraag
worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
9) Eindspel 15 juni: Op 15 juni 2018 volgt er nog een gezamenlijke vragenronde in Café-Zaal
Den Hoek te Hooge Mierde (na 23:00 uur). De behaalde punten tijdens deze gezamenlijke
vragenronde worden opgeteld bij de punten die behaald zijn bij de vragenmap.
10) Op 23 juni 2018 volgt vanaf 20.00 uur het finalespel op het Myrtheplein te Hooge Mierde.
Hier kunnen de laatste punten worden behaald die worden opgeteld bij het puntentotaal dat
behaald is op 15 juni 2018.
De uitslag van de Hooge Mierdse Dorpsquiz 2018 wordt bekendgemaakt op 23 juni 2018 op
het Myrthaplein te Hooge Mierde na afloop van het finalespel.
De hoofdprijs van de Hooge Mierdse Dorpsquiz 2018 is bestaat uit de bijbehorend roem en
eer, een geweldige wisseltrofee alsmede een heerlijk avondje voor het hele team.
11) In gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet beslist de organisatie.

