DEELNEMEN
Leuk dat je interesse hebt in de Bokselse Kwis. Als je uit de gemeente Boxtel komt en van quizzen houdt, lees dan
vooral verder. En schrijf je samen met je team in!
WAT MOET JE EIGENLIJK ALLEMAAL REGELEN?
Voordat je inschrijft voor De Bokselse Kwis is het belangrijk een teamnaam te verzinnen. Het kan niet gek genoeg dus
leef je uit! Ook is het belangrijk een lokaal goed doel te kiezen waarvoor jij en je team gaan spelen.
Verder: je team mag uit een onbeperkt aantal mensen bestaan. Wij raden aan om te quizzen met een team tussen de
vijf en vijftien mensen. Met minder dan een vijftal zul je namelijk moeten zwoegen om alle vragen op tijd af te ronden.
Met meer dan vijftien wordt het misschien wel erg druk… Maar nogmaals: Je bepaalt zelf met hoeveel mensen je
speelt. Je hoeft ook niet door te geven uit hoeveel personen jouw team bestaat. Werven kan dus nog tot het laatste
moment.
Ook belangrijk: zorg voor een goed “hoofdkwartier”: een ruime tafel, een internetverbinding met de nodige laptops of
tablets is handig. Alle hulpmiddelen en hulplijnen mogen worden ingezet voor de kwis, Oh en vergeet natuurlijk ook
niet iemand verantwoordelijk te maken voor een lekker hapje en drankje (of twee..). Bokselse gezelligheid is op 4
november natuurlijk super belangrijk!
HUH? SPELEN VOOR EEN GOED DOEL?
Je leest het goed; jij en je team spelen voor een Boxtels goed doel. Mogelijkheden genoeg, de wijkvereniging, jouw
sportclub, een activiteit voor ouderen, noem maar op. Weet je niet direct een goed doel? Je kunt dit na je inschrijving
alsnog doorgeven. Als je geen goed doel aangeeft, speel je automatisch voor het goede doel dat de organisatie
aangeeft. Daar kun je eind augustus meer over lezen.
WANNEER KAN IK ME MET MIJN TEAM INSCHRIJVEN?
Je kunt je team vanaf 1 juli inschrijven via de website www.debokselsekwis.nl. Stelt niks voor. Na je inschrijving
ontvang je een bevestiging dat jouw team is ingeschreven. In deze bevestiging staat het bankrekeningnummer
waarop het inschrijfgeld, €25, kan worden gestort. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen en het gekozen goede doel
door de organisatie is goedgekeurd, ontvang je een definitieve bevestiging met jouw teamnaam en -nummer. Print
deze bevestiging uit en neem hem bij het ophalen van het Kwisboekje. Niet vergeten hè?!
De inschrijving sluit op 1 oktober 2017. Latere aanmeldingen kunnen eventueel nog – onder speciale voorwaarden
- geaccepteerd worden. Er is op dit moment geen maximum aan het aantal teams dat deel kan nemen aan De
Bokselse Kwis. Dus doe gewoon mee. Het is zo leuk!! Belangrijk om te weten is dat deelname van de teams alleen
kan onder de voorwaarden zoals vermeld in het reglement: Verstuur dus het inschrijfformulier en regel de betaling.
En dat was het. We zouden het super leuk vinden als je meedoet! Dus schrijf je snel in via www.debokselsekwis.nl.

