DEN HAAG 2013
POPQUIZ MARATHON LAZY SUNDAY AFTERNOON
> Zondag 6 oktober
> Startpunt: De Supermarkt
> Stempelkaart ophalen vanaf 15.00 uur
> Eerste ronde start om 16.00 uur
> Stempelkaart inleveren uiterlijk om 19.10 uur
> Uitslag rond 20.00 uur
NIEUW: DE RODE DRAAD
Er is dit keer een nieuw quizelement, lees er hier meer over!

LOCATIES DEN HAAG
1. ZWARTE RUITER Grote Markt 27 - www.gmdh.nl/zwarte-ruiter
2. SEPTEMBER Grote Markt 26 - www.gmdh.nl/september
3. ZÈTA Grote Markt 28 - www.gmdh.nl/zeta/
4. THE FIDDLER Riviervismarkt 1 - www.fiddler.nl
5. PAARD VAN TROJE (FOYER) Prinsegracht 12 - www.paard.nl
6. PAARDCAFÉ Prinsegracht 10 - www.paard.nl/page/paardcafe

REGLEMENT 2013
> Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan.
> Een team kan alleen meedoen met een geldige stempelkaart.
> Elk team moet aan minimaal 3 rondes op 2 verschillende locaties hebben meegedaan om te kunnen
winnen.
> Als een team aan meer dan 3 rondes heeft meegedaan, tellen de laagste rondescores niet mee.
> Het gebruik van telefoons en/of computers is ten strengste verboden.
> Alleen teams die hun (volle) stempelkaart vóór 19.10 uur in De Supermarkt inleveren, maken kans op de
overwinning.
> In elke ronde op elke locatie is exact hetzelfde aantal punten te verdienen.
> Het team dat een ronde wint krijgt 10 bonuspunten. Zijn er meerdere winnaars per ronde, dan worden
de bonuspunten verdeeld. Het loont dus de moeite op zoek te gaan naar de rustigste locaties!
> Over de uitslag wordt naderhand niet (meer) gecorrespondeerd. Bij eerdere edities hebben we met
liefde alle vragen geprobeerd te beantwoorden, maar daar ging zoveel tijd in zitten, dat we hebben
besloten om dit niet meer te doen. De regels van het spel zijn duidelijk. Mocht je het daar niet mee eens
zijn, dan staat het iedereen vrij om niet mee te doen.

