
 
 
Dorpsquiz Bakelleien 

 
Het reglement 
 

▪ Algemeen 
1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en alle 

deelnemers aan de dorpsquiz Bakelleien. 
2. De dorpsquiz Bakelleien is een spel waarbij, in teamverband, een vragenlijst 

ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd worden. 
3. Instructies of aanwijzigingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te 

worden. Daarnaast dient u zich ten allen tijde te houden aan de normale 
wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke. 
Zorg eventueel voor veiligheidshesjes. 

4. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve 
gevolgen, die door de deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan 
de dorpsquiz. Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op 
eigen risico. 

5. De kosten die de organisatie maakt voor het organiseren en houden van deze 
dorpsquiz worden volledig uit het inschrijfgeld en sponsorgeld betaald. 

6. U verklaart volledig kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking 
hebben op de dorpsquiz Bakelleien, waaronder dit reglement. 

7.  De organisatie van Bakelleien publiceert foto’s van de dorpsquiz op Facebook, 
media en bij de prijsuitreiking in Zaal de Zwaan. 

 
 

▪ Het team 
1. Het team bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 personen.  
2. De minimale leeftijd voor deelname aan de dorpsquiz Bakelleien is 16 jaar. 
3. In het team dient tenminste één inwoner van Bakel te zitten. Deze is dan 

automatisch de aanspreekpersoon en teamleider. Zijn er meer lokale 
inwoners in het team dan kiest men uit een van hen de teamleider. 

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 15.00 per team. Dit bedrag overmaken op 
rekeningnummer: NL71RABO0327751398 onder vermelding van teamnaam. 
Het inschrijfgeld moet binnen 14 dagen na aanmelden overgemaakt zijn. 

5. Leden van de organisatie zijn uitgesloten van deelname voor de dorpsquiz. 
6. De prijzen zijn berekend op 15 personen en voor de feestavond het aantal 

personen dat uit je team naar de feestavond komt met een max. van 15 
kaartjes per team. 

 
▪ Inschrijfformulier 

1. Een team kan zich alleen inschrijven voor de Dorpsquiz Bakelleien via het 
officiële inschrijfformulier dat op de website www.destemvanbakel.nl staat. 

2. Volledig ingevulde inschrijfformulieren moeten vóór 01 oktober 2018 
ingeleverd zijn.  

3. De organisatie kan niet eerder een bevestiging van inschrijving voor een team 
naar de teamleider sturen, nadat alle inschrijfgegevens akkoord zijn bevonden 
en het inschrijfgeld is ontvangen. 

 
 
 

http://www.destemvanbakel.nl/


▪ Beantwoorden opdrachten 
1. De teamleden mogen hiervoor alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, 

bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon enz. 
2. De teams kunnen een joker verdienen via het beantwoorden van vragen via 

facebook, website en media. Deze kunnen op de avond van de dorpsquiz 
Bakelleien worden ingezet. 

 
 

▪ Opdrachtenboek 
1. Op zaterdag 27 oktober dient de teamleider van elk team vóór 19.00 uur 

aanwezig te zijn op een locatie die jullie later door krijgen via de mail. Om 
klokslag 19.00 uur wordt het opdrachtenboek “uitgedeeld”.  

2. Het opdrachtenboek kan tot 23.00 uur ingeleverd worden op een locatie die 
jullie later door krijgen via de mail. Te laat betekent gediskwalificeerd. 

3. Het opdrachtenboek dient met duidelijk leesbare antwoorden en in goede 
paginavolgorde te worden ingeleverd. Een niet of slecht leesbare dan wel niet 
in de Nederlandse (of andere gevraagde) taal antwoorden betekent dat er 
voor die vraag geen punten worden toegekend. 

 
 

▪ De uitslag 
1. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige feestavond op 

zaterdag 17 november 2018 in Zaal de Zwaan, Dorpsstraat 22 Bakel  
vanaf 20.00 uur. 

2. De uitslag van Dorpsquiz Bakelleien is bindend en staat niet ter discussie. 
Indien zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet, neemt de 
organisatie een niet aan te vechten beslissing. 

 
 
 
Eventuele verdere informatie volgt na inschrijving en/of bij het afhalen van het 
opdrachtenboek. 
 
 
De organisatie bestaat uit een gevarieerd samengesteld aantal enthousiaste inwoners van 
Bakel, die zich ten doel hebben gesteld om de Bakelse inwoners en eventuele vrienden en 
kennissen uit andere plaatsen een paar gezellige en leerzame uren te bezorgen. 
 
 
De organisatie Dorpsquiz Bakelleien.  


