REGLEMENT
DE KAVELS
Het A-terrein van SKL Doorslaar (57*103m) wordt opgedeeld in kavels van 1m². In totaal zijn dat er
5871. Voor de meting van de kavels wordt beroep gedaan op een beëdigd landmeter.
DE “KOEPONS”
Door het kopen van een koepon heeft u zich akkoord verklaard met dit algemeen reglement. De
koepons, genummerd van 1 tot 5871, worden door de leden van SKL Doorslaar verkocht aan € 2,5
per stuk of aan € 20 per 10 stuks. Elke koepon vertegenwoordigt dus 1 kavel. De kavels kunnen niet
zelf gekozen worden en zijn afhankelijk van het aanbod van de verkoper. De verkoper houdt het deel
van de koepon waar naam en telefoonnummer van de koper opgeschreven worden. In functie van de
prijsuitreiking is het belangrijk dat de gegevens van de koper STEEDS opgeschreven worden.
Deelname is pas geldig na het ontvangen van de aankoopsom, hetzij cash, hetzij via overschrijving op
het nummer BE97 7476 0607 7649.
DE KOE OP HET PLEIN
Deze actie heeft plaats op woensdag 27 april 2022 op het A-terrein van SKL Doorslaar. Om 15u50 zal
de koe het afgebakende veld op komen, na 10 minuten wordt het startsein gegeven. De actie zal
max. 4u duren en wordt dus ten laatste beëindigd om 20u, of op het moment dat de koe kakt. Indien
de koe NIET kakt voor 20u, wordt de winnaar bepaald d.m.v. lottrekking. (zie ‘WAT ALS’)
DE WINNENDE VLAAI
Hiervoor wordt het middelpunt van de eerst gelegde VLAAI als oriëntatiepunt genomen, (een
plassende koe is dus geen prijs waard). De exacte plaats van de vlaai wordt ter plaatse door een
landmeter uitgemeten, om de uiteindelijke winnaar te kunnen aanduiden. De plaatsaanduiding die
door deze persoon wordt bepaald, kan niet betwist worden.
DE WINNAAR
De organisatie zal via de koepon met de ingevulde gegevens telefonisch op de hoogte gebracht
worden. De prijs dient vóór 15 mei 2022 te worden opgehaald. Indien dit niet gebeurt, wordt het
bedrag geïnvesteerd tvv de jeugdwerking van SKL Doorslaar.
DE PRIJZEN (Winnaar)
De verdeling van het prijzengeld gebeurt volgens volgende verdeelsleutel, waarbij het vak X als vak
genomen wordt waarin het middelpunt van de eerst gelegde vlaai zich bevindt.
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De eigenaar van de koepon met het kengetal overeenstemmend met vak X, het vak waarop zich het
middelpunt van de vlaai bevindt, wint € 500. Eigenaars van een koepon met kengetal
overeenkomend met een vak Y, d.w.z. een vak rechtstreeks grenzend aan het vak waarop zich het
middelpunt van de eerst gelegde vlaai bevindt, winnen elk € 150. Eigenaars van een koepon met
kengetal overeenkomend met een vak Z, d.w.z. een vak diagonaal grenzend aan het vak waarop zich
het middelpunt van de eerst gelegde vlaai bevindt, winnen elk € 75. De winnaars ontvangen hun prijs
in overleg met de organisatie na de bekendmaking van de uitslag, in cash EN na controle van de
echtheid van hun koepondeel en verificatie van hun identiteit.
DE PRIJZEN (Lucky Loser)
Naast de winnaar van het vakje waarin gekakt wordt zullen we ook nog een “Lucky-loserprijs”
uitreiken aan diegene die het vakje heeft dat het verste van het winnende vak (of beter gezegd het
bescheten vak) verwijderd is. Dit vak wordt tevens bepaald door de landmeter en kan niet betwist
worden. Ook hier zal de winnaar telefonisch op de hoogte gebracht worden en heeft deze tijd tot 15
mei 2022 om zijn prijs af te halen.
WAT ALS?
Indien na het kakken van de koe en het bepalen van de winnende kavels, 1 of meer van deze kavels
niet verkocht blijken, wordt door lottrekking de helft van het bijhorende prijzengeld toegekend aan
een gelukkige winnaar bepaalt door lottrekking. Indien binnen de wedstrijdtermijn (27 april 2022 1620uur) door de koe geen vlaai gelegd wordt, zullen de winnende kavels allen per lottrekking bepaald
worden. Hierbij zullen eerst de Z- daarna de Y- en uiteindelijke het X-kavel bepaald worden.
SCHIJT JE RIJK - REGLEMENT GEDRAGSREGELS
De organisatie, bijgestaan door een landmeter, zal erop toezien dat alles eerlijk verloopt. Het is de
deelnemers en toeschouwers ten strengste verboden om;
- Het veld te betreden
- Voorwerpen op het veld te plaatsen/gooien
- De koe aan te raken
- De koe op te jagen
- De koe te voederen
- De gedragingen van de koe op welke manier dan ook te beïnvloeden
OPGELET:
De organisatie behoudt zich het recht toe personen die de wedstrijd beïnvloeden te verwijderen en
hun eventueel aangekochte kavels terug in beslag te nemen, zonder teruggave van het
inschrijvingsgeld. Indien deze situatie zich voordoet en het in beslag genomen kavel tot de winnende
kavels behoort, wordt het bijhorende prijzengeld door lottrekking aan een andere kaveleigenaar
toegekend.

WE DANKEN U VOOR UW STEUN EN WENSEN U VEEL GELUK EN PLEZIER!

