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Deelnameformulier ETALAGE-ZOEKTOCHT  UNIZO 

HEUVELLAND-MESEN 

De pagina’s van de kinderzoektocht uitknippen en 

deponeren in de bus van Ronnick Naeye, Dikkebusstraat 

230 te Loker 

Het deelnameformulier van de grote zoektocht uitknippen 

en deponeren bij één van de deponeringspunten. 

INVULLEN IN HOOFDLETTERS 

NAAM EN VOORNAAM 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

VOLLEDIG ADRES: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFOON: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ROOSTER MET SPREUK BEKEND PERSOON: 

 

GEEF NAAM EN VOORNAAM VAN DE BEKENDE  PERSOON DIE DEZE SPREUK 

HEEFT GESCHREVEN: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

SCHIFTINGSVRAAG 

IN HET KANTOOR VAN DE DIENST VOOR TOERISME IN KEMMEL 

(RECHTTEGENOVER DE KERK) STAAT EEN DOORZICHTIGE CILINDER GEVULD 

MET KOFFIEBONEN.  

HOEVEEL KOFFIEBONEN ZITTEN ER EXACT IN DEZE CILINDER? 

……………………………………………………………. 

BELANGRIJK OM DEEL TE NEMEN 

VERGEET NIET EEN SELFIE BIJ EEN VAN DE DEELNEMENDE HANDELAARS TE 

POSTEN OP ONZE FACEBOOKPAGINA 

https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen MET VERMELDING VAN 

UW NAAM EN VOORNAAM EN MET VERMELDING VAN DE HASHTAG 

#kooplokaalheuvellandmesen 

1 2 3 4 5 6   7 8 9   10 11 12   

13 14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24 25   

26 27 28   29 30 31 32 33 34   35 36 37 38 

39 40 41 42   43 44 45   46 47 48 49 50   

51 52   53 54 55 56   57 58 59 60   61 62 

63 64 65 66 67 68 69 
                

https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen
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Kinderzoektocht  -  Vind de Pinokkio’s 

Bij 14 deelnemende handelaars is een Pinokkio verborgen 

in het uitstalraam. 

Hoe geldig deelnemen? 

1. Vul je naam en voornaam en adres  in hieronder (in 

hoofdletters) 

2. Vorm twee namen van figuren uit het sprookje met de letters 

die je vindt op de verborgen Pinokkio’s in de etalages. Vul die 

twee namen hieronder in. 

3. Kleur de tekening van Pinokkio op de achterzijde van deze 

pagina en schrijf je naam onderaan de pagina. 

4. Knip de tekening en het antwoordformulier uit, steek dit in een 

briefomslag  en deponeer dit in de brievenbus van Ronnick 

Naeye in Dranouter, Dikkebusstraat 230 

5. Maak een selfie van jezelf met de gekleurde tekening en post 

deze op https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen 

met vermelding van de #kooplokaalheuvellandmesen 

6. Like de pagina van Unizo Heuvelland-Mesen 

  

Naam en Voornaam  

Volledig adres  

Naam van de twee figuren In hoofdletters aub. 

1.  2.  

 

Iedere deelnemer ontvangt een verrassing 

https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen
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Jouw naam en voornaam:……………………………………………………………… 
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Wedstrijdreglement 

 

Hieronder vind je het wedstrijdreglement. Iedereen die zich inschrijft voor onze 

wedstrijd verklaart zich volledig akkoord met dit reglement.  

1. Unizo Heuvelland-Mesen, feitelijke vereniging,  organiseert een wedstrijd 

onder de naam “Etalage-zoektocht - #kooplokaalheuvellandmesen”, een 

wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden 

toegelicht. 

2. De wedstrijd staat open voor iedereen. De wedstrijd vindt plaats van 16 

april 2021 t/m 30 september 2021. De organisator behoudt zich het recht 

om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. 

3. De deelname aan de zoektocht is gratis. Er kan een prijs gevraagd worden 

voor de deelnamebundel. 

4. Ieder uniek adres kan slechts één keer deelnemen. 

5. Het deelnameformulier moet volledig ingevuld worden om geldig te 

kunnen meedingen naar de prijzen van de zoektocht. Elke deelnemer moet 

op het deelnameformulier zijn gegevens (familienaam, voornaam, 

postcode, woonplaats, e-mail) in duidelijk leesbare letters invullen. Bij 

onduidelijk invullen of bij misbruik (e-mailadressen van derden invoeren, 

foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de organisator zich het recht om 

de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname 

aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke 

wedstrijdbeslissing van de organisator.  

6. De organisator hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en 

gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De etalage-zoektocht 

houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend 

als GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken persoonsgegevens 

enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen 

(info of waarschuwingen aangaande de zoektochten en het bepalen van de 

winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde 

partijen. Er worden geen gegevens bewaard in databanken. Na afloop van 

de wedstrijd worden alle deelnameformulieren vernietigd. 

7. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele 

technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.  

8. 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-, 
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spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor 

welke verplichting dan ook.  

9. 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.  

10. De persoonlijke gegevens die op het inschrijvingsformulier worden 

ingevuld moeten juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet 

meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is 

dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er 

wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de 

deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de 

ranglijst van winnaars.  

11. U kan dit reglement ook raadplegen op onze website 

www.unizoheuvellandmesen.be 

12. Het deelnameformulier is verkrijgbaar bij volgende afhaalpunten en 

deponeringspunten (check de openingsuren) Dienst voor toerisme 

Kemmel, De Polka Kemmel, Dranken David Nieuwkerke, Spar Mesen, 

Rita Caron Westouter/Loker, Basse Ville Wulvergem, Vanhotec 

Wijtschate, Ronnick Naeye Dranouter. 

13. De deelnameformulieren moeten binnengebracht worden uiterlijk op 7 

oktober 2021 bij één van de deponeringspunten. (zie artikel 12). 

14. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich 

voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een 

wandeling of fietstocht of autototocht en het zoeken naar de locaties van de 

zoektocht). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving 

voor de wedstrijd. 

15. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen 

of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van 

een zoektocht. De organisator dringt er bij de deelnemers op aan om zich 

nauwgezet te houden aan de gepubliceerde route en hierbij geen schade toe 

te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van 

derden. 

16. De zoektocht beperkt zich tot het grondgebied van de gemeente 

Heuvelland en de stad Mesen. 

17. Er zullen in totaal drie lussen kunnen afgelegd worden. Idealiter wordt 

deze zoektocht met de fiets afgelegd.W 

18. De drie lussen zijn als volgt: 

1.Wulvergem-Nieuwkerke-Dranouter-Wulvergem 33 km 

2. De Klijte-Loker-Westouter-De Klijte 21 km 

3. Kemmel-Wijtschate-Mesen-Kemmel 27 km 



7 
 

19.  

20. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Indien de 

organisator binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via e-

mail geen bevestiging heeft ontvangen, wordt een nieuwe winnaar 

gekozen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van 

zijn/haar emailadres in het wedstrijdformulier. De lijst van winnaars kan 

niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te 

bepalen op een correcte manier. De organisator publiceert de winnaars na 

de wedstrijdperiode op zijn  Facebookpagina en per email aan alle 

ingeschreven deelnemers.  

21. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, 

in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook 

indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te 

garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit 

reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en 

integraal deel van uitmaken.  

22. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd tijdelijk op te 

schorten of volledig stop te zetten wanneer dit door de opgelegde 

coronamaatregelen door de overheid nodig of verplicht zou zijn. De 

deelnemer erkent dat dit risico volledig te zijnen laste valt en hij/zij geen 

beroep kan doen op welke compensatie dan ook.  

23. Deelnemers verklaren dat ze nooit in grotere groepen samen gaan 

wandelen, fietsen enz. tijdens de zoektochten dan wat de geldende 

coronamaatregelen op dat moment toelaten. Alle door de overheid 

opgelegde coronamaatregelen dienen tijdens het volgen van onze zoektochten 

steeds correct toegepast te worden door alle deelnemers.  

Deelnemers hebben altijd een mondmasker op zak tijdens de zoektocht (dit 

mondmasker moeten de deelnemers zelf voorzien). Lokale reglementen 

kunnen het dragen van een mondmasker verplichten.  
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Hoe correct deelnemen? 

1. Per deelnemende handelaar wordt een vraag gesteld. Aan de hand van 

de antwoorden op de vragen en de daarmee gevonden letters, kan het 

rooster worden ingevuld op het deelnameformulier.  De tekst die zo 

ontstaat is een citaat van een (voor Heuvelland) bekend persoon. Het 

rooster én de naam van die persoon (voor – en familienaam) moet 

worden ingevuld op het antwoordformulier. 

2. Beantwoord de schiftingsvraag. 

3. Maak een selfie bij één van de deelnemende handelaars en post dit op 

onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen met vermelding 

van de hashtag #kooplokaalheuvellandmesen 

Hoe worden de prijswinnaars gerangschikt? 

Om prijswinnaar te kunnen zijn moeten: 

1. Het rooster en de naam en voornaam van de bekende persoon  correct  

ingevuld zijn. 

2. Eén selfie genomen bij een deelnemende handelaar worden gepost op 

onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen met vermelding 

van de hashtag #kooplokaalheuvellandmesen en met vermelding van 

uw naam en voornaam. 

3. Alle gevraagde inlichtingen op het deelnameformulier ingevuld zijn. 

4. De schiftingsvraag  beantwoord zijn. 

5. Ook dient de deelnemer onze facebookpagina te liken 

 

De persoon die alles correct heeft ingevuld en het juiste antwoord op 

de schiftingsvraag het dichtst benadert wint de hoofdprijs. De 

persoon die het juiste antwoord op één na dichtst benadert wint de 

tweede prijs enz. De winnaars worden persoonlijk verwittigd; de 

bekendmaking zal gebeuren op het UNIZO HEUVELLAND-MESEN  

nazomerfeest in oktober 2021. 

 

https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen
https://www.facebook.com/UnizoHeuvellandMesen

