
 

1 De wedstrijd gaat in op 1 april 2019 en eindigt op 28 juli 2019 en kan zowel met de fiets 
als te voet afgelegd worden. 

2 De wedstrijd is gratis, staat open voor iedereen, uitgezonderd voor Patrick Van Nerum, de 
maker van deze zoektocht. 

3 Er mag slechts 1 antwoordformulier per deelnemer ingestuurd worden. 
4 Noch de vzw Vriendenkring d’Hellicht, noch de organisator zijn onder geen beding 

verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële, lichamelijke en/of 
morele schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen 
van een wandeling/fietstocht en het zoeken naar locaties op basis van foto's). Er zitten 
geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd. 

5 Er is erg veel aandacht besteed aan de veiligheid. Gebruik zoveel als mogelijk het 
zebrapad of de oversteekplaats voor fietsers. Wees steeds voorzichtig, je bent steeds de 
zwakste weggebruiker. 

6 Alle foto’s zijn genomen vanaf de openbare weg. Deelnemers betreden nooit een 
privédomein tijdens de fotozoektocht. 

7 Het antwoordformulier, voorzien van naam, voornaam, adres, geboortedatum, 
telefoonnummer en emailadres, dient voor 28 juli 2019 te 24u00 in het bezit te zijn van de 
organisator. Vergeet de schiftingsvraag niet in te vullen ajb. 

8 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke 
gegevens stelt de organisator dat de gegevens zullen worden opgenomen in een databank 
die uitsluitend door de organisator worden gebruikt met het oog op het goede verloop van 
deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te houden. 

9 Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen 
van het internet. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele 
technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd. 

10 De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te 
stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor 
niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet 
ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

11 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de 
betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. 

12 Prijsuitreiking gebeurt op zaterdag 3 augustus 2018 om 16u tijdens Hellichtkermis, 
Broekstraat naast nr 29 te 3110 Rotselaar. Er wordt kinderanimatie vanaf 15u voorzien. 

13 In totaal worden er 20 prijzen voorzien, 10 voor de volwassen deelnemers en 10 voor de 
kinderen tot en met 12 jaar die deelgenomen hebben aan de wedstrijd. Enkel de 
aanwezige winnaars op de dag en uur van uitreiking komen in aanmerking voor een prijs. 

14 De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de 
winnaars te bepalen op een correcte manier. 

15 De vzw d’Hellicht publiceert de winnaars na de prijsuitreiking binnen de maand op zijn 
website. 

 

Wandel- en fiets fotozoektocht 2019  
20 km (12,5 + 7.5 km) – rolstoelvriendelijk 
Wedstrijdreglement 


