
PASAR BORNEM FOTOZOEKTOCHT 
 
REGLEMENT EN TOELICHTINGEN 

 
 
1. Het aantal personen en deelnemers is onbeperkt mits betaling van het inschrijvingsgeld. Dit bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 4,00 voor 

kinderen tot 12 jaar. Leden van Pasar genieten een korting van € 1,00. Zij worden verzocht hun lidkaart te tonen. 
 
2. Bij de inschrijving ontvangt elke deelnemer 3 zaken om de zoektocht te kunnen afwerken 
 

a) Een kopie van de kaart met het parcours van deel 1 
b) Een aantal foto's die langs de wandelweg van deel 1 moeten gezocht worden. 
c) Een antwoordenblad voor deel 1 van de zoektocht waarop je de antwoorden moet schrijven. 
d) Dit reglement 
 

3. Parcours 
 

De foto’s moeten gezocht worden in de straten die met een dikke roze, met zwart omrande lijn, op de  kaart zijn aangeduid. De lengte van het 
parcours is ongeveer 2,3 km voor zowel deel 1 als deel 2. Je mag het parcours aflopen in de richting die je zelf kiest. De pijlen die op de 
parcourslijn zijn aangebracht geven de richting aan zoals wij het parcours hebben afgelopen. Dit geldt zowel voor deel 1 als deel 2 van de 
zoektocht. Start en aankomstplaats is aangeduid. Op het plan zijn de straatnamen aangeduid. Waar de straat juist begint en eindigt moet je zelf 
uitzoeken. De weg kan ook een verhard of onverhard voetpad zijn. Rolstoelen kunnen niet in deel 2. 

 
4. Fotobladen 
 

Alle foto's zijn langs de openbare weg te herkennen. Er zijn noch vervalsingen, noch trucages aangewend. Wij hebben enkel de foto's wat 
bijgesneden, soms vergroot, soms verkleind, zodat sommige details niet meer te zien zijn maar toch genoeg om de plaats waar de foto 
genomen is te herkennen. Soms hebben we de foto's gedraaid zodat de beelden niet in hun werkelijke stand voorkomen. Elke foto is voorzien 
van een volgnummer.  

 
5. Praktische proef 
 

De praktische proef dient als eerste schifting om de rangschikking te bepalen. Zij moet uitgevoerd worden in het inschrijvingslokaal. Het 
antwoordenblad voor het 1

ste
 deel moet daar dan ook afgegeven worden. Na afloop van de praktische proef worden de foto’s, antwoordenblad 

en kaart met parcours voor het 2
de

 deel overhandigd.  
 
6. Schiftingsvraag 
 

Deze is te vinden in het inschrijvingslokaal nadat alle deelnemers voor het 2
de

 deel vertrokken zijn. De schiftingsvraag komt als 2
de

 in 
aanmerking om ex aequo’s uit te schakelen. Indien dan nog meerdere deelnemers hetzelfde aantal punten hebben, wordt de deelnemer met 
het kleinste inschrijvingsnummer eerst geklasseerd. 

 
7. Invullen van het antwoordenblad. 
 

De bedoeling is om elke foto zo nauwkeurig mogelijk te situeren. Je schrijft dan op het antwoordenblad bijvoorbeeld : 
 

Foto  Vindplaats (bijv.: straat + huisnummer of omschrijving) of antwoord  

1 Spuistraat nr. 24  

   
 of 
 

Foto  Vindplaats (bijv.: straat + huisnummer of omschrijving) of antwoord  

4 Garagepoort naast huis nr. 15   

 
Uitzondering: Voor foto’s 3, 12 en 16 in deel 1 en voor de foto’s 7, 19 en 20 in deel 2 moet een antwoord op de gestelde vragen 
gegeven worden. 

 
8. De door de organisatoren opgestelde typeoplossingen zijn onaanvechtbaar. 
 
9. Prijzen. 
 

a) Er zijn waardevolle prijzen te winnen. 
b) Alle deelnemers worden gerangschikt in eenzelfde uitslag. 
c) De prijzen dienen verplicht afgehaald te worden tijdens de prijsuitreiking. 

 
10. In betwistbare gevallen beslissen de inrichters. 
 
11. De foto's zijn vanaf de openbare weg genomen en moeten vandaar ook herkend worden. Het betreden van private eigendommen is dan ook 

ten strengste verboden 
 
12. De deelnemers worden geacht zich te houden aan het verkeersreglement en voorzichtig te zijn bij het oversteken van de straat en dergelijke. 
 
13. Door in te schrijven verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het reglement. Er worden geen klachten aanvaard. 
 
14. De oplossingen moeten binnen zijn, ten laatste om 17.00 uur. Nadien wordt per schijf van 5 minuten 1 strafpunt toegekend.  
 

Bijv.: wie tussen 17.00 uur en 17.05 uur zijn antwoordenblad binnengeeft krijgt 1 strafpunt. Tussen 17.05 uur en 17.10 uur krijgt men 2 
strafpunten, enz. Na 17.30 uur worden geen antwoordenbladen meer aanvaard. 

 
15. De prijsuitreiking zal plaats vinden enkele minuten na 17.30 uur, afhankelijk van het tijdstip van de laatste aflevering van de antwoordenbladen. 
 

Prettige wandelzoektocht en veel plezier. 
Het bestuur van Pasar Bornem 


