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Algemeen
Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.
De organisatie van Dorpsquiz De Lutte is volledig in handen van werkgroep Hellehondsdagen, hierna te
noemen “de organisatie”. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.
Door u aan te melden voor Dorpsquiz De Lutte verklaart u volledig kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden. Met het deelnemen aan de Dorpsquiz gelden deze dus als te zijn geaccepteerd.

Teams
Voor deelname aan Dorpsquiz De Lutte gelden geen regels voor de grootte van een team. Er geldt geen
minimum of maximum voor het aantal deelnemers per team.
Elk team heeft één van de teamleden toegewezen als Teamcaptain. Deze heeft zijn of haar gegevens ingevuld
op het inschrijfformulier. De organisatie voert alle communicatie met een team uitsluitend met de
Teamcaptain en het opgegeven telefoonnummer bij inschrijving. Het telefoonnummer dat wordt opgegeven
dient te beschikken over Whatsapp.
Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de Dorpsquiz in een team, met uitzondering van
de Teamcaptain. De Teamcaptain is minimaal 18 jaar oud en woont in De Lutte.

Deelnemen aan Dorpsquiz De Lutte
Het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per team. Na inschrijving ontvangt u van ons een betaalverzoek via Whatsapp.
Als een team zich nadat het is ingeschreven toch weer afmeldt, is er geen teruggave van het inschrijfgeld van
toepassing.
Ieder team kiest een uitvalsbasis op een zelfgekozen locatie. Vanaf deze plek spelen zij de Dorpsquiz. Wees
strategisch en oplettend met het uitzoeken van een geschikte locatie.
De uitslag van Dorpsquiz De Lutte wordt bekend gemaakt tijdens de Hellehondsdagen op zaterdag 9 juli
omstreeks 21:00 uur in de feesttent op het Jossie Haarhuis Plein onder de bomen. Deze uitslag van Dorpsquiz
De Lutte is bindend en staat niet ter discussie.
Voor de 5 teams met de meeste punten zijn er prijzen beschikbaar.
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Tenslotte
Dit reglement kan te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd door de organisatie. Bijvoorbeeld als er
onvolledigheden, tegenstrijdigheden en / of onoplosbare situaties ontstaan. Als zich situaties voordoen waarin
dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname
aan de Dorpsquiz De Lutte.
Deelnemen aan de Dorpsquiz is geheel op eigen risico.
De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal voortvloeiend uit
Dorpsquiz De Lutte via de website en / of social media openbaar te stellen voor publiek.
Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te
allen tijde te houden aan de geldende wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring, vandalisme
en dergelijke. Houd rekening met je omgeving en respecteer elkaar.
Niet naleving van de spelregels en wetgeving kan leiden tot uitsluiting van deelname, een en ander ter
beoordeling van de organisatie. In geval van uitsluiting of diskwalificatie door de organisatie, zal het
betreffende team het inschrijfgeld niet retour ontvangen.
Speel het spel sportief en eerlijk. Een beetje slinks te werk gaan hoort erbij, maar zorg dat het leuk blijft voor
iedereen en maak niks kapot.
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