Koetje kak: reglement

.

Dit is het reglement van de koetje kak-wedstrijd van zaterdag
16 mei 2015 op het voetbalterrein van Eendracht EleneGrotenberge aan de Gentsesteenweg 119 te 9620 Zottegem.
Door het kopen van de kaart bent u onderhevig aan dit
reglement.
1. De wedstrijd gaat door op zaterdag 16 mei 2015 van 18u30
tot 20u00.
2. Eén kaart die recht geeft op één kavel van 1m² kost 1 euro en is te verkrijgen bij de spelers,
ploegafgevaardigden, bestuursleden.
3. Ieder kavel heeft een kavelnummer. De kavels worden "blind" verkocht. De koper van een kavel
kan dus niet zelf een kavel aanwijzen. Voor aanvang van de wedstrijd zal het terrein met de
bijhorende kavelnummers uitgehangen worden.
4. Er kunnen kaarten gekocht worden tot zaterdag 16 mei 2015 18u00, uiteraard tot zolang de
voorrang strekt.
5. Er zal één koe op het veld staan.
6. Het terrein zal verdeeld zijn in maximaal 1000 gelijke vakken.
7. Het is verboden het speelveld te betreden, de koe aan te raken, de koe te voederen of door
roepen of wilde bewegingen het gedrag van de koe te beïnvloeden. Indien een toeschouwer zich
toch niet aan deze regels houdt dan houdt de organisatie zich het recht voor om deze persoon in
kwestie te verwijderen van het gebeuren en daar bovenop de kavelnummers van deze persoon in
beslag te nemen.
9. Indien de koe een vlaai legt voor 18u300 of na 20u00 telt dit NIET mee.
10. Het is uitsluitend de grote behoefte die telt als echte vlaai. Wanneer de koe haar kleine behoefte
doet, telt dit NIET mee.
11. De hoofdprijs bedraagt een fiets. Aanwezigheid van de winnende kaart is wel verplicht. De
overige prijzen worden verdeeld via lottrekking.
12. Als de koe haar vlaai op meerdere kavels laat vallen dan telt de kavel waarop de meeste vlaai ligt.
De jury beslist dit na inspectie en hun besluit is onherroepelijk.
13. Mocht de koe tussen 18u30 en 20u00 haar behoefte niet gedaan hebben, zal de plaats waar de
koe zich op dat ogenblik met de linker voorpoot bevind als het winnende vak beschouwd worden.
14. De winnaars worden bekend gemaakt na de wedstrijd. U zal de uitslag van de wedstrijd ook
kunnen raadplegen op onze website: www.eendrachtelenegrotenberge.be en in het weekblad ‘De
Beiaard”
15. De jury zal alles op een eerlijke manier beoordelen. Er is geen enkele discussie mogelijk over hun
oordeel.
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16. Prijzen zijn af te halen in de kantine ‘Complex Breivelde’ (Gentsesteenweg 119,9620 Zottegem )
op zaterdag 16 mei 2015,na 20u00 of bij Koen De Moor (Elenestraat 288,9620 Zottegem – GSM 0477
650 665) tot 15/06/2015.
17. Indien er nog vragen zijn in verband met deze regels kunt u contact opnemen met de voorzitter
van de jury, Koen De Moor. Neem vooraf goed kennis van dit reglement want de kavelnummers
worden niet terug genomen.
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