Spelregels Buurtkwis 8 november 2013
Uitleg
De buurtkwis bestaat uit 90 vragen en een geheime opdracht die in teams thuis beantwoord
dienen te worden. Hier hebben jullie 4 uur de tijd voor en dan dienen de vragen weer
ingeleverd te worden. De vragen hebben betrekking op allerlei wetenswaardigheden en
opdrachten die vaak te maken hebben met Liempde. Sommige vragen kunnen op Internet
opgezocht worden, andere vragen dienen uitgevoerd te worden en voor enkele vragen
dienen jullie op pad te gaan of wellicht mensen te bellen. Alles is toegestaan.
We adviseren om de teams uit minimaal 8 à 10 deelnemers te laten bestaan, aangezien jullie
de tijd hard nodig zullen hebben om alle vragen te beantwoorden.
Deelname
•
•

•
•
•
•
•
•

Alle mensen die in Buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk wonen, mogen met een
team deelnemen aan de Buurtkwis 2013.
Opgave dient te geschieden door de opgave van de contactpersoon van het team,
dat dient een persoon te zijn die in de buurt woont. Hierbij dient het adres, het
telefoonnummer en het rekeningnummer van die persoon opgegeven te worden en
tevens een teamnaam.
Bij opgave geeft u toestemming voor de automatische incasso van de €20,inschrijfgeld. Dit geld wordt in oktober van uw rekening afgeschreven.
De contactpersoon dient de vragen op te komen halen.
Alle teamleden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
Tip: zorg dat het team uit minimaal 8 à 10 personen bestaat.
Na opgave is er geen mogelijkheid meer van restitutie van het inschrijfgeld.
Deelname geschiedt op eigen risico.

Tijd
•
•

•
•

Op vrijdag 8 november kunnen de vragen vanaf 19.00u bij het Wapen van Liempde
opgehaald worden.
De vragen dienen diezelfde avond (vrijdag 8 november) uiterlijk om 23.00u ingeleverd
te worden bij het Wapen van Liempde. Een team die de antwoorden te laat inlevert,
wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.
Mocht je twijfelen over de tijd, de klok op teletekst is leidend.
Op vrijdag 8 november zal omstreeks 00.00u de prijsuitreiking plaatsvinden in het
Wapen van Liempde.

Prijs
•

•

Per team dient 20 euro inschrijfgeld betaald te worden. Hiervan worden de
kopieerkosten en overige kosten van de organisatie betaald (20%). De overige 80%
wordt verdeeld onder prijswinnaars 1, 2 en 3. (1 : 45%, 2: 25%, 3: 10%).
De prijzen zullen uitgekeerd worden in Op Liemt gemunt-bonnen die tijdens de
prijsuitreiking uitgegeven kunnen worden.

Antwoorden
•

•

•

De antwoorden op de vragen dienen ingevuld te worden op de aangegeven plaatsen
in het vragenboekje. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.
Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd,
dingen mee naar de prijzen. Het vragenboekje dient in de juiste volgorde ingeleverd
te worden. Dit dient samen met evt. gemaakte creaties t.b.v. een opdracht in een tas
ingeleverd te worden.
Er wordt niet gediscussieerd over de antwoorden. De jury heeft het altijd bij het rechte
eind ;-)

Categorieën
1. Ge moet ut mar wete
2. Wat gebeurde er in 2013?
3. Sport en spel
4. Muziek
5. BV. KHNW
6. Logisch denken
7. Ons mooie Liemt
8. Eten en drinken
9. Pikant
10. Geheime opdracht
	
  
Puntentelling
•
•

•
•

Per categorie zijn er 10 vragen. Met elke vraag zijn er 10 punten te verdienen. Per
categorie zijn er dus 100 punten te verdienen.
Per team kan er 1 joker ingezet worden op een categorie. Daarmee worden de
punten van die categorie verdubbeld. Dit geef je aan door de jokersticker bovenaan
die categorie te plakken en de categorie te vermelden op de voorzijde van het boekje.
N.B. De joker kan niet ingezet worden bij de geheime opdracht.
Met de geheime opdracht kunnen 100 punten verdiend worden. (per attribuut 10
punten + 10 bonus als alle attributen aanwezig zijn)
In totaal kunnen er 1100 punten behaald worden. Het aantal punten bepaalt de
winnaars; hoe meer punten, hoe beter.

