Fotozoektocht van 15.09. tot 31.10.2019
Grote wedstrijd voor de officiële opening van het
wandelknooppuntensysteem in Manderfeld

Het nieuwe
wandelknooppuntensysteem in het
zuiden van de Oostkantons kreeg in
de zomer zijn vuurdoop. Voor de
officiële opening nodigt het
Toeristisch Agentschap Oost-België
op zondag 15 september 2019 alle
wandelliefhebbers uit in Manderfeld.
Bij de festiviteiten in de dorpskern
hoort ook een fotozoektocht, waarbij
er leuke prijzen te winnen vallen.
Op 15 september (start en ontvangst
van de vragenlijst tussen 11u00 en
15u00 aan de kerk in Manderfeld)
kunnen alle geïnteresseerden het
nieuwe wandelknooppuntensysteem zelf ontdekken en daarbij ondermeer een
hotelvoucher van 500 EUR winnen. De spelregels zijn eenvoudig: tijdens een wandeling
van 11 km (helaas niet geschikt voor mindervaliden of kinderwagens) via het
wandelknooppuntensysteem moeten 12 objecten gevonden worden, die dan met de
juiste plaatsnaam ingevuld moeten worden op een vragenlijst. De winnaars worden later
bepaald aan de hand van alle correct ingevulde vragenlijsten. De antwoorden moeten
online ingevuld worden.
Registratie ter plaatse of online
Op de openingsdag in Manderfeld ontvangen de deelnemers zonder inschrijving de
vragenlijst met de foto's die gezocht moeten worden en kunnen ze onmiddellijk starten.
De eerste 50 deelnemers krijgen een toegangscode waarmee ze gratis kunnen
deelnemen aan de wedstrijd. Alle andere geïnteresseerden kunnen vanaf nu tot 31
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oktober ook deelnemen aan de wedstrijd. Daarvoor moeten zij zich registreren en zich
aanmelden op de website van het Toeristisch Agentschap Oost-België via
(https://www.ostbelgien.eu/fotozoektocht). Nadat ze de vragenlijst en alle verdere
informatie ontvangen hebben, kunnen ze in Manderfeld starten met de fotozoektocht
en deelnemen aan de wedstrijd. De antwoorden worden dan online verstuurd.
Een andere kans om deel te nemen, is via Facebook
(https://www.facebook.com/OostkantonsToerisme/), waar er van 9 tot 11 september ook
gratis toegangscodes te winnen zijn.
Of het nu op de openingsdag ter plaatse, online of via social media is, de fotozoektocht
voor de opening van het wandelknooppuntensysteem is beschikbaar voor alle
geïnteresseerden van 15 september tot en met 31 oktober 2019. Er zijn mooie prijzen
te winnen:
Eerste plaats: een waardebon van 500 € voor een weekend voor twee personen in een
hotel in de Oostkantons.
Tweede plaats: een waardebon van 100 € voor een etentje voor 2 personen in een
restaurant in de Oostkantons
Derde plaats: Een geschenkmand ter waarde van 50 € met producten “Made in
Ostbelgien"
Plaats 4-50: Buff "Ostbelgien"
+++

Hier vindt u nog eens de link voor de wedstrijd
https://www.ostbelgien.eu/fotozoektocht +++
Het Toeristisch Agentschap Oost-België verheugt zich op veel deelnemers en wenst
iedereen veel succes!
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Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
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