Fotozoektocht

KWB Schoonaarde

Van harte welkom op de fotozoektocht van KWB
Schoonaarde!
Gelieve dit woordje uitleg te lezen vooraleer je op
stap gaat.
Het parcours is ongeveer 9,5km lang en wordt te voet aangeraden. Je kan het in
beide richtingen bewandelen. Onderweg ga je op zoek naar 15 foto's
(gefotografeerd in het voorjaar 2020) die willekeurig over het parcours verspreid
liggen. De oplossingen vul je in op het antwoordformulier alsook de
schiftingsvragen om kans te maken op een prijs. Scan of fotografeer het ingevulde
antwoordformulier in en mail het naar info@kwbschoonaarde.be. Slechts 1
deelnameformulier per persoon. De winnaar wordt bekend gemaakt op de
Facebookpagina van KWB Schoonaarde, een exacte datum wordt later nog
meegedeeld.
Deelnemen aan onze tocht, gebeurt op eigen risico. Gelieve hierbij de
verkeersregels alsook de Covid-19-maatregelen die de regering opstelt te
respecteren. Betreed ook geen privé-terreinen.
Voor de kinderen zijn er onderweg een aantal doe-opdrachten te vinden in de vorm
van papiertjes in a5-formaat. Deze zijn volledig vrijblijvend.
Deelnemen is gratis. We voorzien een drietal prijzen.
Veel plezier!
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Voor- en achternaam:……….………………………………………………………….………………………………………………………….…………………….

Schiftingsvraag 1:

Wat is de som van de 5 cijfers die getrokken worden bij de eerste Euro Millions
trekking van september 2020?
………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………………….

Schiftingsvraag 2:

Hoeveel formulieren zullen we ontvangen hebben voor 1 september 2020?
…………….…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Antwoord
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11
Vraag 12
Vraag 13
Vraag 14
Vraag 15

Scan of neem een foto van dit blad en stuur het door naar info@kwbschoonaarde.be voor 1
september 2020 om deel te kunnen nemen.
Onze privacyverklaring vind je op https://kwbschoonaarde.be/assets/privacyverklaring.pdf
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(Deze nummering dient om eenvoudiger de weg te vinden op twijfelachtige punten)

1: Hondewegel
2: Vier Uitersten/Vieruytterstenstraat
3: Keyzerstewegel
4: Geiverbos
5: Houtmuytstraat
6: Duytschenboslos
7: Paddenhoek

