
REGLEMENT. 
 

FIETSFOTOZOEKTOCHT “Ontdek je gemeente”. 
 
1. Deze zoektocht wordt ingericht door KWB Bodegem & Savio ism de LG van Sint-Martens-Bodegem en 
loopt van 1 juni tot 31 augustus 2020. 
 
2. De deelname aan deze zoektocht is vrij. Alle daden die gesteld worden in het kader hiervan geschieden op 
eigen risico en verantwoordelijkheid (eigen verzekering) zonder enig verhaal tov. de inrichters. Door zijn 
deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en dient hij zich neer te leggen bij iedere 
beslissing van de organisatie. Alle beslissingen aangaande bepalingen in dit reglement of punten waarin niet 
werd voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de geest van dit reglement worden beslecht. 
 
3. De nodige documenten (parcoursbeschrijving, foto’s, antwoordformulier en reglement) vind je op 
www.kwb-lg-bodegem.be. 
 
4. Onderweg moet je 12 foto’s terugvinden. Iedere foto heeft een nummer. Het is de bedoeling de foto’s te 
rangschikken in de volgorde dat je ze tegenkomt tijdens het affietsen van het parcours. Je kan inpikken 
onderweg, maar de zoektocht start en eindigt op de parking van CC Westrand, Kamerijklaan 46 te Dilbeek. 
 
5. De foto’s werden genomen begin mei. Het was vrij zonnig weer. De meeste afbeeldingen op de foto’s zijn 
zichtbaar in een straal van 5 meter afstand van de plaats waar de foto werd genomen en men hoeft geen 
privégronden te betreden om de oplossing te vinden. Alle foto’s zijn genomen op het parcours. Aangezien 
het ganse gezin kan deelnemen voorzien we een korte rustpauze bij iedere kerk waar er langs wordt gereden. 
Sommige foto’s zijn terug te vinden op de kerk en kan je enkel terugvinden als je even van de fiets stapt en 
de kerk van naderbij bezoekt. 
 
6. Je kan wel een mooie prijs winnen. KWB Bodegem & Savio ondersteunen deze fietszoektocht en zorgen 
voor een prijzenpakket met Dilbeekse streekproducten. 
 
7. Om in aanmerking te komen voor de einduitslag dienen de ingevulde antwoordformulieren (fotonummers 
en schiftingsvraag) uiterlijk op 1 september 2020 via email opgestuurd te worden naar het volgende adres 
“kwb_savio@hotmail.com”. 
 
8. De schiftingsvraag dient om uitsluitsel te geven bij gelijke stand in de einduitslag. 
 
9. De deelnemers zullen nadien via email de uitslag van deze zoektocht ontvangen en de winnaars worden 
op dezelfde manier verwittigd van hun prijs. 
 
10. De deelnemers dienen zich te houden aan het verkeersreglement. Het parcours loopt langs verkeersluwe 
en landelijke wegen. Maak ook steeds gebruik van de beschikbare fietspaden. De inrichters zijn niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 
11. De besturen van KWB Bodegem & Savio danken je voor je deelname. We wensen jullie een veilige en 
fijne fietstocht. Succes. 
 

Privacyverklaring 
KWB Bodegem & Savio bewaart de gegevens die ze ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze zoektocht in een 

beveiligd bestand. De gegevens worden maximum twee jaar bewaard, en kunnen gebruikt worden voor: 

• Het bezorgen van een eventuele prijs in het kader van deze activiteit. 

• Het bezorgen van uitnodigingen voor andere activiteiten die KWB Bodegem & Savio organiseert. 

Je gegevens inkijken, verbeteren of laten schrappen kan dit via een mail aan kwb_savio@hotmail.com. 

KWB Bodegem & Savio verklaart de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na 

te leven. 


