Reglement verzamelaars Sint-Gillisse receptenboek
2019
HOOFDSTUK 1 – algemene bepalingen
Artikel 1.1

Het receptenboek van en over handelaars Sint-Gillis-Waas 2019, werd uitgegeven met als
doelstelling de lokale handelaars van Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Sint-Pauwels en Meerdonk
te promoten.

Artikel 1.2

De folders van het receptenboek worden eind april 2019 huis-aan-huis bedeeld in Sint-GillisWaas, De Klinge, Sint-Pauwels en Meerdonk.
In deze huis-aan-huis bedeelde folder vind je :
-uiteenzetting van de actie
-1 afknipstrook voor een blanco receptenboek en 62 afknipstroken voor stickers.
-zowel het blanco receptenboek als de 62 afknipstroken zijn af te halen bij de deelnemende
handelaars in de periode van 1 mei tot 16 september 2019, dit tijdens de openingsuren of
volgens afspraak met de deelnemende handelaars.
-elke deelnemende handelaar heeft 1 unieke sticker en enkele blanco receptenboeken;
-je kan dus je blanco receptenboek afhalen bij je favoriete handelaar (zolang de voorraad
strekt), én bij 62 verschillende handelaars om alle stickers te verzamelen.

Artikel 1.3

Het blanco receptenboek bevat … bladzijden en 62 plaatsen om stickers in te plakken zodat
het boek compleet wordt.

HOOFDSTUK 2 - WEDSTRIJD
Aan dit project zijn 2 verschillende wedstrijdelementen verbonden: een wedstrijd met een
volgeplakt receptenboek en een wedstrijd op facebook.
a) Met een volgeplakt receptenboek:
1. Vul het inschrijvingsformulier in (zie invulformulier in de huis-aan-huis bedeelde folder).
2. Geef je inschrijvingsformulier en volgeplakt receptenboek af aan de onthaalbalie van
het Administratief en Bestuurscentrum (Burgemeester Omer De Meyplein 1,
9170 Sint-Gillis-Waas). Dit vanaf 1 september tot en met 28 september, enkel in de
namiddag (dagelijks tussen 14 en 17 uur, dinsdag tot 19 uur, vrijdagnamiddag gesloten.
3. Je receptenboek wordt ter plaatse gecontroleerd op volledigheid en krijgt na controle een
stempel (achteraan in het boek is een speciale ruimte voorzien).
b) Of post foto’s van een nagemaakt gerecht op facebook:

(www.facebook.com/sintgillissereceptenboek).
De prijsuitreiking voor beide wedstrijden vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019 om 20 uur
in het Administratief en Bestuurscentrum.
Prijzenpot:
a) Voor het volgeplakte boek: 2 x 250 euro aan Sint-Gillise kadobonnen.
b) Voor de post op facebook: 2 x 250 euro aan Sint-Gillisse kadobonnen.

HOOFDSTUK 3 – betwistingen en aansprakelijkheid
Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld en/of geschillen worden aan het
handelsoverleg Sint-Gillis-Waas voorgelegd. Het handelsoverleg beschikt over de
eindverantwoordelijkheid om als een ‘goede huisvader’ op te treden en eventuele geschillen
in den minne te regelen.
Het handelsoverleg is niet aansprakelijk voor eventuele verwikkelingen omtrent de actie.

