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Reglement Dorpsquiz Rossum  
 
 
Spelregels, tips en algemene voorwaarden. 
 
Algemeen 

 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers 
afzonderlijk.   

 De organisatie van Dorpsquiz Rossum is volledig in handen van Stichting Oranje Comité 
Rossum, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft 
geen winstoogmerk.   

 U heeft bij inschrijving verklaard volledig kennis te hebben genomen van alle regels die 
betrekking hebben op Dorpsquiz Rossum, waaronder dit reglement. Met het deelnemen aan 
de Dorpsquiz gelden alle regels dus als te zijn geaccepteerd.   

 In geval van nood is de organisatie te bereiken op 06-22082002. Dit is natuurlijk geen 
hulplijn, er worden geen hints of antwoorden verstrekt!   

 Indien er tijdens de Dorpsquiz vragen binnen komen die we niet hebben voorzien, maar 
waarvan het antwoord belangrijk is voor alle deelnemers, zullen tijdens de Dorpsquiz 
eventueel aanvullende instructies doorgegeven worden in de groepsapp met alle Team 
captains.   

 De kosten van deelname bedragen € 25,- per team, te voldoen bij het ophalen van de quiz.  
 
 
Teams 

 Deelname aan Dorpsquiz Rossum kan uitsluitend met teams van minimaal 4 personen. 
Gedurende de dag geldt geen maximum aantal deelnemers per team.  Bij de ‘doe 
opdrachten’ dienen 4 personen van de groep aanwezig te zijn (i.v.m. corona maatregelen). 
Aanwezigheid van de Team captain is verplicht.    

 Elk team heeft één van de teamleden toegewezen als Team captain. Deze heeft zijn of haar 
gegevens ingevuld op het inschrijfformulier. De organisatie voert alle communicatie met een 
team uitsluitend met de Team captain.   

 Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de dorpsquiz in een team, met 
uitzondering van de Team captain. De Team captain moet minimaal 18 jaar zijn en 
uit Rossum / Lemselo / Volthe komen.  

 
 
Deelnemen aan Dorpsquiz Rossum  

 Op zaterdag 12 september tussen 10.00 – 10.30 uur dienen alle Team captains zich te 
melden in de tent op het schoolplein voor een korte uitleg van de Dorpsquiz. Het exacte 
tijdstip van afhalen wordt middels de groepsapp aan de Team captain medegedeeld.   

 De exacte tijd van ophalen dorpsquiz wordt genoteerd door de organisatie in bijzijn van de 
Team captain. Vanaf dan heb je met je team 12 uur de tijd om de dorpsquiz te maken.   

 De ingevulde dorpsquiz moet op zaterdag 12 september tussen 22.00 en 22.30 uur door de 
Team captain worden ingeleverd bij Café Partycentrum Hutten. De tijd op de klok van de 
organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Teams die hun dorpsquiz niet binnen 
12 uur inleveren, worden van deelname uitgesloten en dingen niet mee naar de prijzen. Bij 
hoge uitzondering is het mogelijk dat de organisatie anders beslist.   
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 De organisatie heeft een quizboek samengesteld waarin alle vragen en opdrachten voor de 
Dorpsquiz zijn opgenomen. Voor ieder team is er één exemplaar beschikbaar. Deze wordt 
overhandigd aan de Team captain bij aanvang van de dorpsquiz.   

 De Team captain controleert direct na ontvangst of de map compleet is; na vertrek bij de 
tent is het niet meer mogelijk om hier op terug te komen bij de organisatie.   

 Ieder team kiest een uitvalsbasis op een zelfgekozen locatie. Vanaf deze plek spelen zij de 
Dorpsquiz. Wees strategisch en oplettend met het uitzoeken van een geschikte locatie.   

 De organisatie verplicht niemand om deel te nemen aan (onderdelen van) de Dorpsquiz: het 
is immers mogelijk om vragen of opdrachten over te slaan. Echter worden voor niet 
ingevulde antwoorden of niet uitgevoerde opdrachten geen punten toegekend.  

 Het quizboek moet in originele staat worden ingeleverd. Gebeurt dit niet dan wordt het 
quizboek NIET nagekeken;  

 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Houd 
rekening met je omgeving en respecteer elkaar.   

 Niet naleving van de spelregels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter 
beoordeling van de organisatie.   

 In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen teruggave van het 
inschrijfgeld van toepassing.   

 
 
Uitslag Dorpsquiz Rossum  
Aangezien er geen gezamenlijke slotronde is zal de uitslag van de Dorpsquiz in de week na twaalf 
september via onze website, Facebookpagina en Instagram pagina bekend worden gemaakt. We 
hebben drie prijzen te verdelen, namelijk: 1e prijs € 250,-, 2e prijs € 150,- en 3e prijs € 75,-.  
De prijswinnaars zullen persoonlijk door het Oranje Comité benaderd worden.  
 


