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‘SCHIJT JE RIJK’ - REGLEMENT 
‘Schijt Je Rijk’ is een organisatie door vzw De Pollekes ten voordele van het bouwproject van Scouting Hoboken 

(www.scoutinghobokenbouwt.be).  

Deelname aan de wedstrijd door het kopen van één of meerdere tickets houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Dit 

wedstrijdreglement is steeds raadpleegbaar via www.scoutinghoboken.be tem 24 juni 2017. 

Deelnemen 

 Het speelveld bestaat uit 250 gelijke, virtuele vakken met elk een uniek nummer. Het nummer op elk ticket komt overeen 

met een identiek nummer op het veld. 

 De ticketverkoop start op 4 juni 2017 en loopt tot en met zondag 24 juni om 15u30. 

 Aankoop van tickets kan op 2 manieren: 

o Op papier: Na betaling ontvang je meteen een ticket met uniek nummer. De organisatie noteert de gegevens van de 

deelnemer. 

o Digitaal: Door het versturen van een e-mail naar schijtjerijk@scoutinghoboken.be met daarin de vermelding van het 

aantal gewenste vakken en naam, voornaam, telefoonnummer en adres. Er wordt vervolgens een bevestigingsemail met 

de unieke vaknummer(s) gestuurd en de betaalgegevens. 

 Een ticket kost 5 euro. Betaling gebeurd cash (bij papieren ticket) of door overschrijving op het rekeningnummer BE78 7895 

6556 5386. Een deelnemer kan zoveel tickets kopen als hij wil. De verkoop van de tickets wordt afgesloten op zondagmiddag 

24 juni om 15u30.  

 Betalingen via overschrijving moeten ons bereiken voor vrijdag 22 juni. Als het bedrag dan niet op onze rekening staat vervalt 

de geldigheid van het ticket tenzij voor de start van de wedstrijd: 

o Een betaalbewijs wordt bezorgd aan vzw De Pollekes 

o Het totale bedrag alsnog cash wordt betaald. Eventuele dubbele betalingen worden na ontvangst van de overschrijving 

vereffend. 

 Minderjarigen mogen deelnemen mits voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag 

uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming 

verkregen heeft.  

De prijzen 

 De winnaar krijgt een luxeontbijt met bubbels aan huis gebracht daarnaast zijn er 8 troostprijzen. 

De wedstrijd 

 Een jury van 2 of meer leden van vzw De Pollekes kijkt erop toe dat alles eerlijk verloopt. Zij kunnen op elk moment de 

wedstrijd stilleggen voor welke reden dan ook. De beslissingen van de jury zijn niet herroepbaar. 

 Op zondag 24 juni 2017 van 15u30 tot 16u30 wordt een konijn losgelaten op het speelveld aan de scoutslokalen 

(Berkenrodelei 42b, 2660 Hoboken). Om 16u30 wordt er een foto genomen van het speelveld en wordt het spel stopgezet 

door de jury. Vervolgens bepaalt de jury op welk vak de grootste hoeveelheid konijnenkeutels liggen, dit is het winnende vak. 

 De winnaar is diegene die in het bezit is van het ticket met het unieke nummer van het winnende vak. Indien het vak met het 

meeste konijnenkeutels niet verkocht is dan wordt gekeken naar de overgebleven vakken en wordt opnieuw het vak met de 

meeste konijnenkeutels bepaald.  

 Bij twijfel, wordt de knoop doorgehakt door de jury. Er is geen enkele discussie mogelijk over hun oordeel. 

 De 2e tem 9e prijs is voor de 8 vakken rond het vak van de winnaar.  

 Als het konijn tussen 15u30 en 16u30 zijn behoefte niet doet of als er twee vakken zijn met een zelfde hoeveelheid 

konijnenkeutels, dan wordt de winnaar bepaald via lottrekking. Uit alle tickets zal een onschuldige hand de winnaar bepalen. 

En dit onder toezicht van de jury. 

 Tijdens het evenement is het voor neutrale toeschouwers en deelnemers verboden het veld te betreden of het konijn op te 

jagen. Het is ook verboden om het gedrag van het konijn te beïnvloeden door te roepen of wilde bewegingen te maken. Als 

een persoon zich hier niet aan houdt dan mag jury deze persoon verwijderen van het evenement en zijn ticket(s) in beslag 

nemen. De in beslag genomen tickets worden dan als onverkocht beschouwd.  

 Tijdens het evenement wordt er een beperkte hoeveelheid voedsel verkocht om aan het konijn te voederen. Het is verboden 

het konijn met ander voedsel te voederen. 

 Er wordt duidelijk gecommuniceerd met de winnaars hoe de prijzen verkregen kunnen worden. Dit gebeurt normaal op 

zondag 24 juni 2017 na afloop van de Schijt je Rijk. Winnaars die niet aanwezig zijn worden gecontacteerd.  

 Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de toestemming tot publicatie van hun naam als winnaars. Zij geven 

hierbij eveneens toestemming tot het eventueel nemen en publiceren van een foto met het oog op de bekendmaking van de 

winnaars en verzaken daarbij aan alle rechten wat dat betreft. 

mailto:schijtjerijk@scoutinghoboken.be

