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REGLEMENT
Artikel 1: algemeen
1.1 De Nisseroise Kwis is een spel waarbij - in teamverband - een vragenlijst ingevuld moet worden. Dit spel wordt jaarlijks
gespeeld op de avond van 28 december.
1.2 De organisatie van vereniging Nisseroise Kwis is als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
nummer 52117693.
Artikel 2: teams
2.1 Een team bestaat uit minimaal 1 persoon.
2.2 Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.
2.3 Ieder team bevat tenminste één inwoner van Nistelrode (zie ook artikel 3.2).
Artikel 3: inschrijven voor de Nisseroise Kwis
3.1 Een team kan zich alleen Inschrijven voor de Nisseroise Kwis via het officiële online inschrijfformulier.
3.2 Op het online inschrijfformulier moet de naam van een teamlid uit Nistelrode staan. De organisatie correspondeert
vervolgens met het team via dit teamlid (zie ook artikel 4.1).
3.3 Inschrijven kan tot 15 december.
Artikel 4: deelnemen aan de Nisseroise Kwis
4.1 Na inschrijving ontvangt ieder contactpersoon van elk team, rond 20 december, een e-mail met een deelnamenummer.
4.2 Op 28 december (kwisavond) krijgt het deelnemende team tussen 18:30 uur en 19:00 uur, uitsluitend na tonen van de e-mail
met deelnamenummer en na betaling van € 10 -, een kwisboek uitgereikt. Deze uitreiking vindt plaats bij Café-zaal ‘t Tramstation
aan Raadhuisplein 5 te Nistelrode.
4.3 Het team vult in dit kwisboek de antwoorden op de verschillende vragen in.
4.4 Het kwisboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld. (zie ook artikel 6.2).
4.5 De antwoorden mogen niet met rode pen, stift of met potlood worden ingevuld. Alleen blauwe of zwarte pen, tenzij anders
vermeld. Bij twijfel wordt het antwoord niet goedgekeurd.
4.6 Het ingevulde kwisboek moet op 28 december worden ingeleverd tussen 23:00 uur en 23:30 uur bij Café-zaal ‘t Tramstation
4.7 Het ingeleverde kwisboek moet het origineel zijn en derhalve geen kopie.
4.8 Met het inleveren van het kwisboek gaat iedereen van het team ermee akkoord dat de video’s en foto’s getoond kunnen
worden op de uitslagavond/feestavond en de social media van de Nisseroise Kwis.
Artikel 5: nakijken van de Nisseroise Kwis
5.1 De beoordeling van de antwoorden door de organisatie is bindend en staat nimmer ter discussie.
5.2 Over de antwoorden op de vragen wordt niet gecorrespondeerd en /of gediscussieerd met de organisatie.
Artikel 6: prijsuitreiking
6.1 Voor ieder goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
6.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
6.3 Doel van de Nisseroise Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.
6.4 Het team dat de eerste plaats heeft behaald, wint € 250,- en de wisseltrofee. Het team dat de tweede plaats heeft behaald,
wint €150,-. Het team dat de derde plaats heeft behaald, wint €50,-.
6.5 Alleen de teams die hun vragenboek tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.6) dingen mee naar de prijzen.
6.6 De uitslag van de Nisseroise Kwis wordt enkele weken later bekend gemaakt tijdens de uitslag-/feestavond bij Café-zaal ‘t
Tramstation aan Raadhuisplein 5 te Nistelrode. Deze datum kan jaarlijks verschillen.
6.7 Om mee te dingen naar de prijzen, moet tenminste één persoon van het team aanwezig zijn op de feestavond om de prijs in
ontvangst te nemen.
6.8 De uitslag van de Nisseroise Kwis is bindend en staat niet ter discussie.
Artikel 7: uitsluiting van deelname
7.1 De organisatie van de Nisseroise Kwis behoudt zich het recht voor om personen of teams uit te sluiten van deelname om wat
voor reden dan ook.
7.2 Een lid van de organisatie (zie artikel 1.2) is uitgesloten van deelname en is ermee akkoord gegaan geen informatie vóór de
uitslagavond over de Kwis te verstrekken aan anderen die niet in de organisatie van de Nisseroise Kwis zitten.
Artikel 8: tot slot
8.1 Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.
8.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Nisseroise Kwis.

Denk daar maar eens over na…

