Word stinkend rijk.
Het sportveld aan de feestzaal wordt opgedeeld in vakken. Het aantal vakken hangt af van het aantal
verkochte loten.
1 lot = 1 vak kost €5
Door het kopen van een lot gaat u automatisch ook akkoord met ons reglement.
De vakken kunnen niet zelf gekozen worden en zijn afhankelijk van het aanbod.
De nummers op de vakken van het veld worden willekeurig bepaald. Het is dus niet zo dat 5
opeenvolgende nummers daadwerkelijk naast elkaar liggen. Fictief voorbeeld:
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De gekochte vakken staan op naam van een leerling/kleuter/leerkracht van onze school. Zij kunnen
verschillende vakken hebben bij hun naam.
Op zaterdag 20 mei zal de pony in actie schieten om 13u30. De actie zal max. duren tot 17u. Indien de pony
geen ontlasting heeft gehad dan wordt de winnaar bepaald door lottrekking.
DE WINNENDE VLAAI
Hiervoor wordt het middelpunt van de eerst gelegde VLAAI als oriëntatiepunt genomen. Het grootste stuk
telt.
Een plassende pony is dus geen prijs waard.
De exacte plaats van de vlaai wordt bekeken door mevrouw directeur. Zij heeft samen met haar twee
helpende leerkrachten het eerste en het laatste woord.
De winnaars worden bekend gemaakt om 17u15 en ook op de website. De prijzen dienen voor 1 juni 2017
te worden afgehaald op het bureau van mevrouw directeur.
De eigenaar van het lot met het kengetal overeenstemmend met vak X, het vak waarop het grootste deel
van de vlaai zich bevindt, wint €150.
Eigenaars van een lot met kengetal overeenstemmend met vak Y, winnen €25.
Eigenaars van een lot met kengetal overeenstemmende met vak Z winnen €5.
Zie afbeelding 1

Afbeelding 1

Als het vak X zich bevindt aan de zijkant, wint X nog steeds €150.
Eigenaars van een lot met kengetal overeenstemmend met vak Y, winnen dan €30.
Eigenaars van een lot met kengetal overeenstemmende met vak Z winnen €15.
Zie afbeelding 2

Afbeelding 2

GEDRAGSREGELS
Het is de deelnemers en toeschouwers ten strengste verboden om;
Het veld te betreden
Voorwerpen op het veld te plaatsen/gooien
De pony aan te raken
De pony op te jagen.
De pony te voederen.
De gedragingen van de pony op welke manier dan ook te beïnvloeden.
Indien jullie zich niet aan de gedragsregels houden, wordt jullie lot ingetrokken. (zonder teruggave van het
inschrijvingsgeld.)
Indien deze situatie zich voordoet en het in beslag genomen vak tot de winnende vakken behoort, wordt
het bijhorende prijzengeld door lottrekking aan een andere vakeigenaar toegekend.
WE DANKEN U VOOR UW STEUN EN WENSEN U VEEL GELUK EN PLEZIER!

