
 
 
 
	  
	  
Schijt	  Je	  Rijk	  -‐	  Chiro	  Adelheid	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Terrein:	  weiland	  naast	  het	  bivakplein	  Vaartstraat	  3,	  Zuienkerke	  
Oppervlakte:	  100m	  x	  32m	  =	  3200	  m²	  =	  maximum	  
Terrein	  wordt	  aangepast	  aan	  verkoop	  
Verkoop	  aan	  2,5	  euro/m²	  
Genummerde	  bonnetjes:	  Verkoop	  door	  de	  leidsters	  vooraf	  en	  op	  de	  bezoekdag.	  
Contactgegevens	  van	  de	  leidsters	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  www.chiroadelheid.be.	  
Er	  wordt	  een	  register	  bijgehouden	  van	  de	  verkoop	  door	  de	  leidsters.	  
Aantal	  koeien:	  1	  	  
Prijs:	  Bon	  van	  de	  Kinderboerderij	  ter	  waarde	  van	  €100.	  
	  	  
Reglement	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Met	  het	  kopen	  van	  een	  vakje	  gaat	  de	  deelnemer	  aan	  dit	  spektakel	  akkoord	  met	  deze	  regels:	  
	  
De	   koe:	  Er	  zal	  één	  koe	  het	  veld	  op	  komen	  welke	  in	  het	  midden	  zal	  worden	  losgelaten.	  De	  
wedstrijd	  zal	  starten	  om	  17u	  en	  eindigen	  om	  20u.	   Indien	  de	  koe	  dan	  niet	  gescheten	  heeft,	  
telt	  als	  winnende	  kavel	  de	  plek	  waar	  de	  koe	  staat	  met	  haar	  rechterachterpoot.	  
	  
Het	  veld	  en	  kavels:	  De	  wedstrijd	  zal	  plaats	  vinden	  op	  een	  afgezet	  gedeelte	  van	  het	  weiland	  
naast	  het	  bivakplein	  in	  Zuienkerke.	  Het	  veld	  wordt	  verdeeld	  in	  kavels	  van	  1	  m²,	  iedere	  kavel	  
heeft	  een	  kavelnummer.	  De	  kavels	  worden	  "blind"	  verkocht.	  De	  koper	  van	  een	  kavel	  kan	  dus	  
niet	  zelf	  een	  kavel	  aanwijzen.	  De	  leidsters	  zullen	  een	  lijst	  van	  de	  verkochte	  kavels	  bijhouden.	  	  
	  
Prijs:	   De	   prijs	   is	   een	   bon	   van	   de	   Kinderboerderij	   te	   Kruibeke	   ter	   waarde	   van	   €100.	   De	  
winnaar	  van	  deze	  prijs	  is	  diegene	  die	  in	  het	  bezit	  is	  van	  het	  kavelnummer	  waar	  de	  koe	  haar	  
koeienvlaai	  achterlaat.	  Als	  de	  koe	  haar	  vlaai	  op	  meerdere	  kavels	  laat	  vallen	  dan	  telt	  de	  kavel	  
waarop	  de	  meeste	  vlaai	  ligt.	  De	  jury	  beslist	  dit	  na	  inspectie	  en	  hun	  besluit	  is	  onherroepelijk.	  
	  
De	   winnaar:	  De	  winnaar	   zal	  door	  de	   leidsters	  bekend	  worden	  gemaakt	  op	  de	  bezoekdag	  
zelf.	   Indien	   de	   winnaar	   niet	   aanwezig	   is,	   zal	   dit	   zo	   spoedig	   mogelijk	   bekend	   worden	  
gemaakt	  op	  de	  website	  van	  de	  verbouwingen:	  www.adelheidatwork.be.	  	  
	  
Wij	  danken	  u	  voor	  uw	  steun	  en	  wensen	  u	  veel	  plezier	  en	  succes	  bij	  onze	  ‘Schijt	  je	  rijk’	  


