Reglement
25ste OUD-SCOUTSQUIZ

1.

De quiz vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018 in zaal ’t Familieheem, Gasthuisdreef 2 te
Ruisbroek (een deelgemeente van Puurs) en begint stipt om 20.00 uur. Deze quiz is een
organisatie van de Oud-Scouts Ruisbroek.

2.

Men neemt deel in ploegen van maximaal 5 personen. De inschrijvingsperiode stopt vanaf het
ogenblik dat er zich 45 ploegen hebben ingeschreven.

3.

De inschrijving gebeurt ofwel :
• via mail quizinfo@massaer.be en overschrijving op reknr. BE09 7330 1131 2957, BIC
KREDBEBB met vermelding van ploegnaam;
• betaling bij Geert Pauwels, Klein Broek 7, 2870 Ruisbroek, tel 03/866.42.84

4.

De deelnemingsprijs bedraagt 20 Euro per ploeg. Bij niet deelname aan de quiz kan het
inschrijvingsgeld enkel terugbetaald worden indien de afwezigheid ten laatste 5 dagen voor de
quiz, vòòr 30 januari 2018, gemeld wordt.

5.

Elke ploeg zorgt zelf voor schrijfgerief.

6.

De quiz bestaat uit 12 reeksen van 7 vragen. Er zal tevens een Rode-draad-vraag en een
Schiftingsvraag gesteld worden. Bij de opstelling van de vragen zal getracht worden zoveel
mogelijk onderwerpen aan te snijden.

7.

Elke ploeg beschikt over een Joker die binnen de eerste 8 ronden moet worden ingezet.
Deze joker geeft recht op een verdubbeling van de punten van die ronde.

8.

De vragen zijn zo opgesteld dat betwisting omtrent het antwoord nagenoeg uitgesloten is. Er zal
vastgehouden worden aan de regel dat het door de jury voorziene antwoord het juiste is.

9.

Tijdens het beantwoorden van de vragen mogen de deelnemers geen andere hulpmiddelen of
documentatie gebruiken dan diegene die ter plaatse worden verschaft door de organisatoren.

10.

Deelnemen aan de quiz veronderstelt de aanvaarding van dit reglement. Eventuele wijzigingen
aan deze regels zullen bij het begin van de quiz kenbaar gemaakt worden.

11.

De organisatoren drukken de wens uit dat bovenstaande regels mogen zorgen voor sportief,
aangenaam, eerlijk en vlot verloop van de quiz.

De Oud-Scouts.

