Quiz ‘t Wal Reglement
Algemeen
● Quiz ‘t Wal wordt georganiseerd door 10 enthousiaste Veldenaren samen met de
stichting Dorpsfeesten Velden. Beide partijen behoren tot ‘de organisatie’.
● Het reglement is van toepassing op alle deelnemende teams aan Quiz ‘t Wal.
Teams
● De omvang van de teams is niet reglementair vastgesteld. De organisatie adviseert
echter voor een optimale en perfecte quiz-beleving een aantal van tussen de 10 en
25 personen.
● Elk team kiest een eigen (ludieke) teamnaam uit en wijst één van de leden aan als
zogeheten ‘teamcaptain’. Deze teamcaptain is het contactpersoon van de groep. Bij
de inschrijving wordt het telefoonnummer en een up-to-date e-mailadres van de
teamcaptain doorgegeven.
Inschrijven
● Het inschrijven geschiedt vrijdag 3 mei 2019 vanaf 20 uur ‘s avonds bij café De
Sport, gelegen aan de Markt 7 te Velden. Hier dient men een inschrijfformulier in te
vullen en ter plekke het inschrijfgeld van € 25,00 per deelnemend team te voldoen.
Vanaf zaterdag 4 mei kan men zich alleen nog maar online inschrijven via de website
van de Dorpsfeesten Velden. De afrekening verloopt bij het online inschrijven via
iDEAL.
● Wanneer het maximaal aantal teams is behaald heeft de organisatie het recht de
inschrijving te sluiten.
Communicatie
● De organisatie gebruikt zijn Facebook- en Instagram-pagina’s om te communiceren
over de quiz. Via de e-mail wordt ook informatie verspreid onder de teamcaptains. Zij
worden geacht hun e-mail geregeld te bekijken. Het e-mailverkeer vanuit de
organisatie komt altijd vanuit quiztwalvelden@hotmail.com
Informatie-avond
● Op termijn volgt er meer duidelijkheid over een informatie-avond. Hierbij zal meer
verteld worden over de opzet, de regels en is er de mogelijkheid om vragen te
stellen. De team-captains zullen hierover via de e-mail geïnformeerd worden.
Deelname
● De quiz-avond vindt zaterdag 31 augustus plaats. De finale-avond van Quiz ‘t Wal is
vrijdag 13 september tijdens de Dorpsfeesten Velden, hierover is later meer
informatie te lezen.
● Tijdens de quiz-avond kan de teamcaptain tussen 18:30 en 19:00 het zogeheten
quizboekje ophalen bij café De Sport. Het quizboekje is samengesteld door de
organisatie. Het team kan vervolgens aan de opdrachten werken op hun werkplek.
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Uiterlijk 23:30 moet het quizboekje worden ingeleverd bij café De Sport. Quizboekjes
die ook maar één seconde te laat worden ingeleverd zullen niet worden aangenomen
en niet worden nagekeken.
De quizboekjes dienen in de oorspronkelijke volgorde worden ingeleverd, anders
volgt een puntenaftrek.
De tijd die wordt gehanteerd voor het inleveren en ophalen van de boekjes tijdens de
quiz is te raadplegen via https://onlineklok.nl/tijd/
Na het inleveren is er de mogelijkheid om na te borrelen bij café De Sport.

Opdrachten
● Er zijn 10 categorieën in de quiz met hierbij 90 vragen en een Geheime Proef,
waarvoor totaal 1000 punten zijn te verdienen.
● Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats
en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Slecht/onleesbare antwoorden leveren
geen punten op.
● Elk team wordt geacht 1 deelnemer af te vaardigen voor de Geheime Proef die op de
quizavond uitgevoerd dient te worden.
● Deelnemers mogen bij het maken van de quiz alle denkbare hulpmiddelen inzetten
zoals internet, telefoon, vrienden, familie enz.
● Bij de opdrachten in het dorp is het enkel toegestaan om je als deelnemer te voet of
per fiets te verplaatsen. Hierbij moeten de algemeen geldende verkeersregels en
fatsoensnormen in acht genomen worden.
Puntentoekenning en uitslagen
● De gegeven antwoorden worden door de organisatie op juistheid beoordeeld en per
vraag worden er voor elk juist antwoord punten toegekend.
● Per vraag / opdracht is aangegeven hoeveel punten er voor gescoord kunnen
worden. Voor de geheime opdracht geldt een aparte puntentoekenning.
● Tijdens de finaleavond op vrijdag 13 september 2019 in de tent zijn er voor alle
teams nog extra punten te behalen.
● Op vrijdag 13 september 2019 worden alle deelnemende teams in de uitslag
gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal behaalde puntenaantal.
● De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finaleavond. De uitslag
is bindend en staat niet ter discussie.
Tot slot
● Zowel de organisatie als de stichting Dorpsfeesten Velden kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Quiz ‘t Wal.
● Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
● Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie
gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
● De organisatie is gerechtigd teams uit te sluiten van verdere deelname indien zij zich
niet houden aan het reglement. Restitutie van inschrijfgeld is hierbij niet aan de orde.
● Tijdens de quiz-avond en de finale-avond van Quiz ‘t Wal kunnen foto’s, video’s en
geluidsopnames worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor diverse

promotiedoeleinden. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers hiertegen geen
bezwaar hebben. Mocht dit wel zo zijn, dan dient u dit tijdig kenbaar te maken bij de
organisatie.

