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1. Algemeen
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers en alle deelnemende teams aan (een
variant van) Laup nao de pômp.
De organisatie en uitvoering van LNDP is volledig in handen van de Stichting Laup nao de
pômp, hierna te noemen “de organisatie”.
Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast
dient iedereen zich te allen tijde te houden aan de wetgeving betreffende verkeersregels,
privacy, ordeverstoring en dergelijke.
Zowel organisatie áls deelnemers zullen te allen tijde de op dat moment geldende RIVM
richtlijnen volgen.
Afhalen en inleveren van het quizboek dient enkel te voet of per fiets gedaan te worden.
Indien voor het beantwoorden van een vraag of uitvoeren van een opdracht van de teams
verwacht wordt naar buiten te gaan dient dit, in verband met de verkeersveiligheid, binnen
de bebouwde kom tevens te voet of per fiets gedaan te worden. Bij gebruik van
gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. een elektrische fiets) volgen 25 strafpunten per
geconstateerde overtreding. Je hoeft niet met je gehele team op pad.
Bij deelname aan LNDP geven deelnemers automatisch toestemming aan de organisatie voor
het maken en gebruiken van beeld- en geluidsmateriaal zoals foto’s, video- en
geluidsopnamen.

2. Teams
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Er is geen minimum of maximum gesteld aan het aantal personen dat binnen één team mag
deelnemen.
Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain.
De teamcaptain dient woonachtig te zijn in Maasbree.
De organisatie correspondeert (mogelijk) vooraf, tijdens en na de quizdag per e-mail,
WhatsApp, via de website, social media, rooksignalen etc..
De uitvalsbasis van een team bevindt zich tijdens de quiz op één adres in Maasbree. Alle
teamleden nemen vanaf deze locatie deel aan de quiz, tenzij de vraag of opdracht van de
deelnemers vereist de locatie te verlaten.
2.5a Aanvulling: Teams en organisatie volgen te allen tijde de wet en richtlijnen van het RIVM,
dit betekent dat, als de richtlijnen hiertoe aanleiding geven, teams verdeeld zijn over meerdere
locaties.
Teams spelen mee voor een zelfgekozen goed doel. Het goede doel moet bevorderend zijn
voor de gemeenschap van Maasbree. Het door het winnende team gekozen goede doel
ontvangt een geldbedrag van de organisatie.

3. Inschrijven
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.7
3.8
3.9

Inschrijftermijnen voor LNDP worden tijdig via onze website en social media
gecommuniceerd.
Inschrijving kan alleen geschieden door het inschrijfformulier op de website www.lndp.nl
volledig in te vullen. Indien er informatie ontbreekt kan de inschrijving niet in behandeling
worden genomen.
Gegevens worden enkel gebruikt voor quizdoeleinden.
Een inschrijving is pas officieel na bijschrijving van het inschrijfgeld op het rekeningnummer
van de organisatie (NL04RABO0347665055) én bevestiging van de organisatie. De betaling
dient uiterlijk op de uiterste inschrijfdatum te zijn voldaan.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
De organisatie heeft het recht om een groepsnaam af te keuren.
De organisatie heeft het recht het gekozen goede doel af te keuren.

4. Deelnemen aan Laup nao de pômp
4.1
4.2

4.3

4.3.1
4.4

4.5

4.6
4.7
4.7.1

Na inschrijving (en betaling) ontvangt ieder team een bevestiging van deelname, hierin staat
een teamnummer vermeld.
Op [datum quiz] kan het quizboek tussen duidelijk vooraf gecommuniceerde tijden afgehaald
worden door de teamcaptain bij het Mafcentrum, Pastoor Leursstraat 12. Hierbij wordt
gevraagd naar het teamnummer, de teamnaam en de naam van de teamcaptain.
Communicatie hierover kan per mail, gericht aan de teamcaptains, of via onze website of
social media plaatsvinden.
Het ingevulde quizboek dient op [datum quiz] op een duidelijk vooraf gecommuniceerd
uiterlijk tijdstip te zijn ingeleverd bij het Mafcentrum. De klok van de organisatie, duidelijk
zichtbaar in het Mafcentrum, is hierin leidend.
Een te laat ingeleverd quizboek leidt tot diskwalificatie van het desbetreffende team.
Mogelijk komen er vragen of opdrachten voor die aan een specifieke tijd of tijdslimiet
gebonden zijn. De vragen of opdrachten waarbij men rekening moet houden met een
specifiek tijdstip of tijdslimiet worden in het quizboek tevens aangeduid met een
‘actiesymbool’.
Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het quizboek eenduidig, op de juiste
plaats en duidelijk leesbaar in de Nederlandse taal (tenzij anders aangegeven) te worden
ingevuld met een blauwe of zwarte pen (zie ook artikel 5.2). Het boekje mag uit elkaar
gehaald worden, maar moet op dezelfde manier, in de juiste paginavolgorde en volledig
worden ingeleverd.
Voor het beantwoorden van de vragen mogen alle mogelijke hulpmiddelen ingezet worden,
zoals computers (internet), telefoons etc.
Aanvullende (spel)regels worden opgenomen in het quizboek.
Aanvullende (spel)regels kunnen vooraf en tijdens de quizdag per e-mail, WhatsApp, via de
website, social media, rooksignalen etc. worden gecommuniceerd.

5. Puntentoekenning en prijsuitreiking
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Na afloop van de quiz (zij het dezelfde dag of in de dagen volgend op de quizdag) worden de
gegeven antwoorden op juistheid beoordeeld door de organisatie. Voor iedere goed
beantwoorde vraag krijgt het team punten toegekend.
Bij een niet of slecht leesbaar antwoord krijgt het team geen punten toegekend.
Het team met de meeste punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen.
Bij een gelijk aantal punten baseert de organisatie de ranking op de volgorde van inlevering
van de quizboeken.
De uitslag van de LNDP wordt bekend gemaakt tijdens een prijsuitreiking, wanneer en in
welke vorm wordt tijdig gecommuniceerd via e-mail, onze website en/of social media.
De uitslag van LNDP is bindend en staat niet ter discussie.

6. Tot slot
6.1
6.2
6.3

Aanvullende (spel)regels, die mogelijk niet vermeld zijn in dit reglement, worden opgenomen
in het quizboek.
Indien er zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de
organisatie bindend zijn.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
ontstaan aan deelname aan LNDP al dan niet veroorzaakt door derden. Deelname geschiedt
geheel op eigen risico.

