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Cera GoodWalk ‐ Kortrijk 2020: Wedstrijdreglement  

(Organisatoren: GoodPlanet Belgium en Cera) 
Algemeen: 

1) De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen tijdens het 

wandelen van de Cera GoodWalk.  

2) Het is absoluut niet toegestaan om buurtbewoners, gebouwbeheerders of 

onthaalpersoneel lastig te vallen om een antwoord te verkrijgen op de vragen. 

Deelnemers aan de wedstrijd houden zich eraa n om nergens de rust en de orde te 

verstoren en de privacy van de bewoners niet te schenden.  

3) Door deel te nemen verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het 

wedstrijdreglement. 

Periode:   

4) De wedstrijdperiode loopt van 1 juli 2020 t.e.m. 30 november 2020.  

Update COVID19: omwille van de coronamaatregelen is de wedstrijdperiode met 

twee maanden opgeschoven t.o.v. wat vermeld staat in de gids.  

5) Antwoordformulieren moeten ten laatste op 30 november 2020, 23.59 uur in het 

(online) bezit van GoodPlanet zijn.  

Update COVID19: omwille van de coronamaatregelen is de wedstrijdperiode met 

twee maanden opgeschoven t.o.v. wat vermeld staat in de gids. 

Leeftijd: 

6) De minimumleeftijd voor deelname aan de wandelzoektocht is 13 jaar.  

7) De leeftijdsgrens voor deelname aan de juniorenwedstrijd is minimum 6 jaar en 

maximum 18 jaar.  

Deelname: 

8) Iedereen mag één keer deelnemen. Wie méér dan 1 formulier inzendt, wordt 

gediskwalificeerd.  

9) Het formulier kan enkel online ingediend worden via 

www.goodplanet.be/ceragoodwalk 

Antwoorden die met de post of via mail ingediend worden zijn niet geldig en worden 

niet gelezen.  
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Scoring: 

10) Per goed antwoord scoor je 1 punt.  

11) Indien er een ex aequo is in de resultaten van de wedstrijd, beslist de schiftingsvraag. 

Is er daarna nog een ex aequo, dan beslist het lot. 

12) Indien de persoon die werd aangeduid voor de uitvoering van de schiftingsvraag door 

omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Dan kan zijn/haar plaats worden ingenomen 

door een andere persoon, gekozen door GoodPlanet.  

13) De organisatoren hebben het recht om bij gewijzigde situaties vragen te schrappen. 

Wijzigingen worden bekendgemaakt via www.goodplanet.be/ceragoodwalk .  

14) Tegen de eindbeslissing van de organisatoren kan niet worden ingegaan.  

 

Communicatie: 

15) Over de inhoud van de vragen of over de mogelijke antwoorden wordt tijdens de 

wedstrijdperiode niet gecommuniceerd. Enkel wie opmerkingen heeft omtrent 

veranderde situaties (verbodsbepalingen, afbraak van gebouwen, werken…) kan dit 

melden via goodwalk@goodplanet.be.  

16) Na de prijsuitreiking worden de oplossingen van de wedstrijd bekendgemaakt via 

www.goodplanet.be/ceragoodwalk.  

 

Winnaars: 

17) Op eenzelfde adres kan slechts 1 prijs per wedstrijd gewonnen worden. Op eenzelfde 

adres kan wel 1 wandelzoektocht prijs en 1 juniorenprijs gewonnen worden.  

18) Voor de wandelzoektocht worden 20 winnaars aangeduid. Voor de juniorenwedstrijd 

worden 10 prijzen uitgereikt. Alle winnaars worden persoonlijk gecontacteerd door 

GoodPlanet. 

19) De prijs zal per post naar de winnaars opgestuurd worden. Indien dit niet mogelijk is, 

kan de prijs nog tot en met 26 februari 2021 afgehaald worden bij GoodPlanet, en dit 

na het maken van een afspraak via goodwalk@goodplanet.be   

 
 


