Reglement “Schijt je rijk”
__________________________________________________
Dit reglement legt de deelnemingsmodaliteiten vast die van toepassing zijn op ‘Schijt Je Rijk’, een
organisatie door het Jeugdbestuur van SV Wevelgem City (verder SVW) ten voordele van de
jeugdwerking van SVW.

Deelnemen
- Het speelveld (hoofdplein) van SVW wordt opgedeeld in 3000 gelijke, virtuele vakken. Elk vak krijgt
een uniek nummer. Voor deze 3000 vakken bestaan er 3000 tickets die worden verkocht vanaf 17
december 2016. Het nummer op elke ticket komt overeen met een identiek nummer op het virtuele
veld.
- Een ticket bestaat uit 2 delen. De koper houdt het grote deel (met uniek nummer). De scheurstrook
wordt in een urne gedeponeerd. Op de achterkant van de scheurstrook vermeldt de koper goed
leesbaar zijn naam en voornaam, telefoonnummer en eventueel emailadres. En dit in functie van de
latere prijsuitreiking. Scheurstroken zonder naam of scheurstroken die onleesbaar zijn, worden niet
weerhouden. De betrokken deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.
- Een ticket kost 5 euro. Een deelnemer kan zoveel tickets kopen als hij wil. De verkoop van de tickets
wordt afgesloten op zondagmiddag 30 april 2017 om 14u.
In de cafetaria van SVW zal een grote affiche hangen waarop zal aangeduid worden welke vakken al
verkocht zijn. Deze affiche zal regelmatig aangepast worden.
- Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de 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 wedstrijd
- Op zondag 30 april 2017 wordt een koe losgelaten op het hoofdplein. Na een kwartier weerklinkt
het startsignaal. De koe zal maximum 2 uur rondlopen op het veld. Vanaf dat de koe zijn behoefte
doet, is het spel over. De stopzetting van de wedstrijd wordt bepaald door de jury. Start en einde van
de wedstrijd zal aangegeven worden door een duidelijk signaal. Indien de koe voor het eerste en na
het laatste signaal een vlaai legt, telt deze niet meer mee.
- Onder behoefte wordt het volgende verstaan: een vlaai met een minimum van 15 cm diameter.
Wanneer de koe haar kleine behoefte doet, telt dat niet mee. Indien de koe de kleine en grote
behoefte tegelijk doet, telt dit wel mee. Bij twijfel, wordt de knoop doorgehakt door de jury. Er is
geen enkele discussie mogelijk over hun oordeel.
- Tijdens het evenement is het voor neutrale toeschouwers en deelnemers verboden om het veld te
betreden, de koe aan te raken, te voederen en op te jagen. Tegens is het verboden om het gedrag
van de koe te beïnvloeden door te roepen of wilde bewegingen te maken.
- Indien een deelnemer de wil van de koe op de een of andere manier probeert te beïnvloeden, dan
heeft de jury het recht om deze persoon te verwijderen van het gebeuren en zijn tickets in beslag te
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nemen. Indien het ticketnummer recht heeft op een prijs, zal deze prijs overgaan naar een ander
ticket, door lottrekking bepaald.

De prijzen
- Volgende prijzen worden weggeschonken:
- winnend vak, 1ste prijs

500 euro cash

- 2e prijs

250 euro cash

- 3e prijs

100 euro cash

- 4e prijs

50 euro cash

- 5e prijs

25 euro cash

Indien er meer dan 2000 tickets worden verkocht, worden de prijzen verhoogd met 50%.

De winnaars
- De winnaar van de hoofdprijs is diegene die in het bezit is van het ticket met het nummer dat
overeenstemt met het nummer van het vak waar de koe zijn vlaai achterlaat. Er wordt hiervoor een
stok in het midden van de vlaai gestoken.
- Als de koe haar vlaai op meerdere vakken laat vallen, dan is het winnende vak deze waarop de
meeste vlaai ligt. Hierover beslist de jury wiens besluit onherroepelijk is.
- De winnaar van de hoofdprijs wordt bekendgemaakt via lottrekking bij volgende situaties:
- als de koe zijn grote behoefte niet doet
- als de koe zijn grote behoefte doet op een vak dat niet werd verkocht
Uit alle scheurstroken in de urne zal een onschuldige hand de winnaar bepalen. En dit onder toezicht
van de jury.
- Om het winnende vak te bepalen, zal gebruik gemaakt worden van een landmeter. De zijlijnen van
het voetbalveld dienen als assen.
- Voor de 2e t.e.m. 5e prijs zal gebruik gemaakt worden van lottrekking. Deze lottrekking gebeurt in de
cafetaria van SVW op zondag 30 april 2017 na afloop van ‘Schijt je rijk’.
- De winnaars worden bekend gemaakt via www.svwevelgemcity.be en de facebookpagina van SV
Wevelgem City. 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.
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- Er wordt duidelijk gecommuniceerd met de winnaars hoe de prijzen verkregen kunnen worden.
De prijzen worden enkel persoonlijk overhandigd. Dit gebeurt op zondag 30 april na afloop van de
lottrekking voor de winnaars die aanwezig zijn. Winnaars die niet aanwezig zijn, hebben tijd tot 12
mei 2017 om contact op te nemen met het secretariaat voor de overdracht van de prijs. Na deze
datum en zonder bericht van de winnaars in kwestie wordt de prijs geannuleerd.

De jury
De jury bestaat uit volgende leden: Steven Lambert en David Amaro Gomez.
Indien een jurylid door omstandigheden niet beschikbaar zou zijn op het evenement, dan wordt hij
passend vervangen.
Zij zullen erop toezien dat alles eerlijk verloopt. Tevens kunnen zijn op elk moment de wedstrijd
stilleggen voor welke reden dan ook. De beslissingen van de jury zijn niet herroepbaar.

Varia
- Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.
- Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover
dient SVW zich niet te verantwoorden.
- SVW is niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen. Druk-, spel- en zet- of andere
dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege SVW.
- Als, in geval van onvoorziene omstandigheden, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan
SVW hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Deze beslissing wordt in eer en
geweten genomen door de leden van de jury. Mogelijke scenario’s zijn een verplaatsing van het
evenement of bepaling van alle winnaars via lottrekking.
- Deelname aan de wedstrijd door het kopen van één of meerdere tickets houdt volledige
aanvaarding in van dit reglement. SVW behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken
en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd -net als alle gevallen die niet
voorzien zijn in dit reglement- op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht
zal telefonisch behandeld worden.
- Dit wedstrijdreglement is steeds consulteerbaar via www.svwevelgemcity.be

