
Reglement fotozoektocht Tuinhier Overpelt juli en augustus 2022. 

Iedereen kan deelnemen aan de fietszoektocht van 15 juli tot en met 31 augustus 2022.  De zoektocht wordt in een lus gereden. 

U kan dus starten waar u wilt op het parcours. De routebeschrijving begint bij het Pelterke. 

 

Als u kans wil maken om een prachtig tablet Samsung Galaxy tab a8  te winnen, dan moet u het ingevulde formulier uiterlijk op 

donderdag 1 september 2022 inleveren.   

Antwoordformulieren Inleveren kan bij één van de bestuursleden van Tuinhier Overpelt (adressenlijst hieronder).  Een tweede 

mogelijkheid is, het antwoordformulier scannen en mailen naar vtoverpelt@yahoo.com . 

De 12 foto’s staan niet in volgorde en zijn gemaakt over het volledige parcours. U moet het nummer van de foto invullen op de 

plaats (in het rondje)  waar u denkt dat de foto gemaakt is.  

U moet ook een schiftingsvraag invullen. Bij een ex-aequo wordt de winnaar geloot. 

De prijs kan niet omgeruild worden in geld.  

Schrappingen, wijzigingen en doorhalingen op het antwoordblad worden altijd als fout aangerekend.  

Er mag slechts één deelnameformulier per persoon worden binnengebracht. 

Er moet nergens privé-eigendom betreden worden. Alle antwoorden zijn te zien vanaf de openbare weg.  

Elke deelnemer fietst op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Tuinhier Overpelt kan  nooit verantwoordelijk gesteld 

worden bij gebeurlijke ongevallen of overtredingen. Het verkeersreglement heeft absolute voorrang en moet steeds 

gerespecteerd worden. Ook moeten de geldende corona-maatregelen gerespecteerd worden. 

De beslissing van de organisatoren is steeds onherroepelijk. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het reglement, de 

vragen en/of antwoorden; noch schriftelijk noch telefonisch.  

Deelname aan de fotozoektocht is gratis en u kan er een tablet mee winnen!  

We wensen alle deelnemers veel succes en vooral veel plezier toe. 

                                      =================================== 

SCHIFTINGSVRAAG :  Hoeveel wegen de bestuursleden van Tuinhier Overpelt samen ? 

Uw antwoord in       :     …. Kg …… gram 

                                       ==================================           

 

Bestuursleden Tuinhier Overpelt   

Anny Truyens  Esdoornlaan  5   3900 Pelt           

Leo Vanbaelen Burg.Van Lindtlaan 4 bus 41  3900 Pelt 

Robert Sleurs  Kapelstraat 109   3900   Pelt 

Herman Overweg Burg. Van Lindtlaan 4 bus 47  3900   Pelt 

Theo Paesen  Spoorwegstraat 25   3900   Pelt 

André Vermeulen Ringlaan 140    3900   Pelt 

Jos Van Roey  Holvenstraat  62   3900   Pelt 

 

                                             ================================================ 
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