Landelijke Gilde Assenede organiseert.
Deelnemen van 15/6/2022 t/m 15/9/2022
Deelnemingsformulieren gratis te bekomen via onze website
https://assenede.landelijkegilden.be
of op het KBC kantoor Markt 13 Assenede.
Het antwoordblad moet uiterlijk vrijdag 16 september 2022 om
12h00 gepost zijn in de “Formulierenbus LG Assenede” aan het
oud gemeentehuis Markt 4 Assenede.
Inhoud:
Reglement – goed om weten – routebeschrijving – foto’s - antwoordblad
1.Reglement.
- Deze toeristische fotofietstocht 2022 is een organisatie van Landelijke Gilde Assenede.
- Deelnemen is gratis en kan vanaf woensdag 15/06/22 tot en met donderdag 15/09/22.
- Antwoordformulieren moeten uiterlijk vrijdag 16/09/22 om 12h00 in de
“Formulierenbus LG Assenede” aan het oud gemeentehuis Markt 4 Assenede gedeponeerd zijn.
- Per gezin mogen max. 2 antwoordformulieren ingestuurd worden, maar kan slechts 1 winnaar zijn.
- De tocht is ongeveer 27 km. U kunt de tocht onderbreken, verderzetten, opnieuw
rijden zo vaak u wilt.
- Alle geschillen worden beslecht door de werkgroep “Fotofietszoektocht 2022.”
- De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen tijdens de zoektocht.
- Alle antwoordformulieren worden door de werkgroep gezamenlijk verbeterd en de winnaars
worden persoonlijk verwittigd.
- In geval van ex aequo wordt de volgorde van de winnaars bepaald door lottrekking.
- De leden van de werkgroep “Fotofietszoektocht 2022” en gezinsleden die onder hetzelfde dak
wonen zijn uitgesloten van deelname aan de fotofietszoektocht.
- Het is te strengste verboden om tijdens de zoektocht privéterreinen te betreden.
- Deelnemers dienen de algemene verkeersregels te respecteren.

2.Goed om weten.
- Deelnemingsformulieren kunnen gratis gedownload worden op onze website
https://assenede.landelijkegilden.be- Deelnemingsformulieren kunnen gratis bekomen worden in het KBC kantoor Markt 13 Assenede.
- Er zijn mooie prijzen te winnen.
- De zoektocht start op het Marktplein te Assenede. Aan het standbeeld “Diederik Van Assenede”
- Op blad 3 en 4 staan willekeurig 18 foto’s met bijhorend cijfer.
- Alle foto’s zijn genomen langs het parcours. Alles is zichtbaar vanop de openbare weg.
- Indien tijdens de periode van de zoektocht door omstandigheden straten zouden afgesloten worden,
ook voor fietsers, vragen wij dit te melden via email aan: landelijkegildeassenede@gmail.com
- Op het antwoordformulier moeten de cijfers van alle 18 foto’s in de juiste volgorde van de route
in het rooster ingevuld worden.
- Beantwoord de schiftingsvraag.

3.Route.
Vertrekpunt: Marktplein Assenede ter hoogte van het standbeeld “Diederik Van Assenede”
We vertrekken richting Hoogstraat en volgen de wegwijzers naar fietsknooppunt 93
Vanaf Knooppunt 93 (= hoek Groenendijkstraat / Valkstraat) volg je de
knooppuntenroute => 93 => 87 => 90 => 79 => 24 => 13 => 12 => 88 =>86 => 91 => 51 => 52 => 95
Aangekomen aan fietsknooppunt 95 LA Molenstraat ; LA Diederikstraat;
Aankomst op het Marktplein te Assenede “Standbeeld Diederik Van Assenede”

Antwoordblad.
Naam:………………………………………………………………………………..
Straat - nr:……………………………………………………………………………
Postcode – Gemeente:……………………………………………………………..
E-mailadres:………………………………………………………………………….
Tel – GSM:……………………………………………………………………………

Antwoord:
1. Schrijf de cijfers van de respectievelijke foto’s in het rooster volgens de juiste
volgorde waarop de foto’s zich langs de route bevinden.
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2. Schiftingsvraag:
Hoeveel (volledig ingevulde) antwoordbladen zijn uiterlijk vrijdag 16/09/2022 om 12h00 gepost
in de formulierenbus van LG Assenede aan het oud gemeentehuis Markt 4 Assenede

Aantal:………………………………………..

Veel succes !
Landelijke Gilde Assenede bewaart in samenwerking met Landelijke Gilden vzw Diestsevest 40 te Leuven, uw persoonsgegevens
voor de administratie en opvolging van haar activiteiten en voor het informeren van haar leden en sympathisanten, overeenkomstig
ons algemeen privacy-beleid. U heeft het recht op inzage en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen.
Meer info op http//assenede.landelijkegilden.be/privacy. U kan zich op elk moment afmelden of rechtstreeks contact opnemen via
assennede.landelijkegilden.be/contact.

