REGLEMENT
KAK
in het
VAK
1. "KAK in het VAK" is een loterij met als prijs een ballonvaart voor 2 personen.
2. Het spel wordt gespeeld op zaterdagmiddag 5 september 2009, aansluitend op de Roofvogelshow.
3. Op een veld van sportcomplex "De Kromme Tille" zal een terrein worden afgezet
(hierna speelveld genoemd) wat wordt onderverdeeld in 1924 genummerde vakken.
4. Voor de nummering van de vakken, zie tekening naast deze poster die in de tent hangt.
5. De dagen voorafgaande zijn er in totaal 1924 loten te koop met daarop een vaknummer.
(Zie programmaboekje of vraag bestuurslid Oranjevereniging voor verkoop)
6. Er zal een levende koe op het midden van het speelveld worden losgelaten.
7. Pas wanneer de kar van het speelveld is gereden zal er middels een vlagsignaal worden gestart.
(Eerder gedane behoeftes door de koe VOOR het vlagsignaal tellen NIET mee)
8. Het is ten strengste verboden om de koe, op wat voor wijze dan ook te beinvloeden tijdens haar
rondgang op het speelveld.
9. Het is ten strengste verboden voor het publiek om voorbij de afzettingen te komen tijdens het spel.
10. Mensen die regels 8. en/of 9. overtreden kunnen door het bestuur van de Oranjevereniging
van het veld verwijderd worden
11. Zodra de koe haar GROTE behoefte deponeert in het speelveld, zal het MIDDEN van de VLAAI bepalend
zijn voor het winnende vaknummer
12. Doormiddel van nauwkeurig opmeten van de coordinaten van het midden van de vlaai zal het
winnende vaknummer bekend worden.
13. Om exact 17.00uur zal er in verband met het melken van de koe gestopt worden met het spel.
(Dit wordt kenbaar gemaakt middels een vlagsignaal)
14. Behoeftes, gedaan na het vlagsignaal tellen NIET meer mee
15. Het winnende vaknummer zal dan bepaald worden doormiddel van een trekking.
16. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur van de Oranjevereniging.
HET WINNENDE NUMMER ZAL OM 17.30UUR WORDEN BEKEND GEMAAKT IN DE FEESTTENT
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