WELKOM
Beste deelnemer,
Met deze fotozoektochten willen we je op een leuke manier kennis laten
maken met een aantal leuke plekjes en gebouwen in Diest .
Je wandelt langs bouwwerken met een historisch verleden, fraaie locaties,
hippe shops, fijne horecazaken,…
Deze brochure bevat alle informatie die je nodig hebt om deze amusante
zoektocht te kunnen doen:
route a.d.h.v. een stadsplan
leuke foto's
het reglement van deze fotozoektocht
privacyverklaring
De deelname is gratis. Wil je echter kans maken op één van de leuke
prijzen? Dan dien je je te registreren via onze website www.samac.be of
telefonisch via 013/33 65 44. Na registratie bezorgen we je via mail of per
post een deelnameformulier. Elke registratie bedraagt voor leden €3,00
en voor niet-leden €4,00 per zoektocht.
Het antwoordformulier dient ten laatste op 20 september 2021 bezorgd
te worden aan SamAc vzw, Emile Vanderveldestraat 80, 3290 Diest of via
het elektronisch antwoordformulier op www.samac.be.
Veel wandel- en zoekplezier!
Namens het bestuur van Samac

MARC FLORQUIN - VOORZITTER

www.samac.be

ZOEKTOCHT

info@samac.be

www.facebook.be/samensamac

@samensamac
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Info
Startplaats en parkeergelegenheid
Parking Halve Maan - Omer Vanaudenhovenlaan Diest (parking tegenover het stedelijk zwembad)

Te volgen route - volg de zwarte pijltjes op onderstaand plan
Ga vanuit de startplaats richting zwembad - Pesthuizenstraat.
Ga de eerste straat rechts in (Vestenstraat), daarna onmiddellijk rechts. Hier stap je het unieke Diestse Begijnhof binnen, dat deel uitmaakt van de
UNESCO - Werelderfgoedlijst. Hier vind je de eerste foto's en bijhorende vragen. Foto's nr. (foto's 1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6)
Verlaat het Begijnhof via de monumentale toegangspoort. Ga via de Begijnenstraat ( foto's 7- 8 ) richting Koning Albertstraat. Hier vind je de volgende
reeks foto's en vragen. (foto's 9-10-11-12) Op het einde van de straat kom je de volgende foto en vraag tegen. (foto 13)
Ga verder richting Grote Markt, waar je kan genieten van een heerlijke frisse pint of een echt Diesters Gildenbier. Je kan er de volgende foto’s vinden.
(foto's 14-15-16) Verlaat de Grote Markt via de Sint-Jan Berchmansstraat, en beantwoord in deze straat de volgende vraag. (foto 17)
Ga op het einde van deze straat naar links en wandel de verkeersvrije winkel-wandelstraat ( Ketelstraat) in.
Hier vind je de volgende vraag. (foto 18) Verlaat dit kruispunt via de Guido Gezellestraat. Beantwoord hier de volgende vraag. (foto 19)
Je bevindt je nu op de Graanmarkt. Ook hier weer enkele vragen op te lossen. (foto's 21 - 22) Ga op het einde van de Graanmarkt naar rechts richting
Sint-Janstraat. Neem de eerste straat rechts richting Stadspark.
Vooraleer het Warandepark te betreden zie je recht voor je een beeldje staan. Beantwoord hierbij de vraag. (foto 23) Ga het Warande Stadspark in
waar je opnieuw een leuke vraag moet beantwoorden. (foto 24) Wandel verder door het Warandepark richting voetbalstadion.
Aan het voetbalstadion ter hoogte van het skatepark vind je je volgende vraag. (foto 25)
Ga verder richting stedelijk zwembad. Maar beantwoord eerst nog je laatste vraag. (foto 26)
Proficiat! Je hebt onze zoektocht volbracht. Vergeet niet om ons je antwoordformulier te bezorgen vóór 20 september om zo kans te maken op een
leuke prijs.
Bedankt voor je deelname.

Deel gerust je leukste foto van
deze fotozoektocht op onze
SamAc Facebookpagina of
Instagrampagina met de tekst:
‘Fotozoektocht SamAc’.
We kijken ernaar uit!

Vertrek

ZOEKTOCHT
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Fijn dat je deelneemt aan de fotozoektocht van SamAc, bruisende vereniging voor mensen met pit.

ZOEKTOCHT
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Fijn dat je deelneemt aan de fotozoektocht van SamAc, bruisende vereniging voor mensen met pit .

Proficiat, je hebt de zoektocht tot een goed einde gebracht!

Foto's : Hugo Bruyneel

ZOEKTOCHT

www.instagram.com/samensamac
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REGLEMENT FOTOZOEKTOCHT SAMAC VZW

1. Deze fotozoektocht wordt ingericht door SamAc vzw en loopt van 1 juli tot 15 september 2021
2. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving onze brochure met het reglement, een routebeschrijving en een opdrachtenblad
met foto’s.
3. Elke foto kan duidelijk waargenomen worden van op de openbare weg; men hoeft geen privégronden te betreden om een
oplossing te vinden.
4. Deelname aan deze zoektocht is vrij en gebeuren op eigen risico en verantwoordelijkheid (eigen verzekering) zonder enig
verhaal ten overstaande van de inrichters. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en dient
hij zich neer te leggen bij iedere beslissing van de organisatie. Alle betwistingen aangaande bepalingen in dit reglement of
punten waarin niet werd voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de geest van dit reglement worden beslecht.
5.Deelnemers worden geacht zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. De tocht kan ten alle tijde stopgezet worden,
mocht dit wenselijk zijn omwille van nieuwe maatregelen. Je vindt alle actuele informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl
6. Het bestuur van SamAc vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedereen dient de verkeersregels te kennen
en er zich aan te houden.
7. Wanneer er door omstandigheden foto’s wegvallen, zullen wij al het mogelijke doen om jullie te verwittigen via onze Samac website
www.samac.be of indien mogelijk langs de route.

8. Om in aanmerking te komen voor de einduitslag dient dit antwoordblad ten laatste op 20 september 2021 bezorgd te worden
aan SamAc vzw , Emile Vanderveldestraat 80 3290 Diest. Het kan ook worden ingediend via het elektronisch formulier op
www.samac.be.
9. De schiftingsvraag dient om uitsluitsel te geven bij gelijke stand in de einduitslag.
10. Noteer je antwoorden duidelijk en in hoofdletters (indien van toepassing).
11. De prijsuitreiking heeft plaats op 9 oktober in [Den Amer – Nijverheidslaan 24 te Diest . Iedere deelnemer die zijn/haar
antwoordformulier heeft binnengebracht, zal hiervan op de hoogte gesteld worden.
12. Het bestuur van SamAc vzw dankt je voor je deelname en wenst je veel succes.

Privacyverklaring
SamAc vzw bewaart de gegevens die ze ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze activiteit (naam, adres, contactgegevens) in
een beveiligd bestand. De gegevens worden maximum twee jaar bewaard, en kunnen gebruikt worden voor:
· Het bezorgen van een eventuele prijs in het kader van deze activiteit.
· Het bezorgen van uitnodigingen voor andere activiteiten die SamAc vzw organiseert.
Je gegevens inkijken, verbeteren of laten schrappen kan via een mail aan onze contactpersoon Marc Florquin –
Emile Vanderveldestraat 80 3290 Diest – info@samac.be. SamAc vzw verklaart de Europese Verordening 2016/679 rond de
bescherming van persoonsgegevens na te leven.
Contactgegevens SamAc vzw:
Marc Florquin – Emile Vanderveldestraat 80 3290 Diest – info@samac.be – www.samac.be
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SamAc, SamAc-Kidsclub en SamAc-Sport is er ook voor jou
SamAc is een vereniging die zich richt tot iedereen met pit, die zijn vrije
tijd op een aangename manier wil doorbrengen of die op de één of
andere wijze actief wil zijn.
INFO : www.samac.be

BRUISENDE VERENGING
VOOR MENSEN MET PIT
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