
Reglement Quiz 

  

1. Elk deelnemend team bestaat uit 4 personen.   

2. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 25 / team waarvan € 5 ten voordele van ‘Kat zoekt thuis’. De 
inschrijvingen moeten zijn ingediend ten laatste op vrijdag 11 oktober via de website www.kwizo.eu  
met vermelding van de naam van het team. Het inschrijvingsgeld dient uiterlijk voor 15 oktober 
overgeschreven te zijn.  

3. De quiz gaat over 10 rondes van elk 10 vragen. Na de 5de ronde is er een pauze van 30 min.   

4. Alle vragen worden mondeling voorgelezen. Sommige vragen kunnen via visuele of auditieve 
ondersteuning verduidelijkt worden. De antwoorden worden schriftelijk ingevuld op de daarvoor 
bestemde antwoordbladen.   

5. Alle antwoorden worden in HOOFDLETTERS geschreven. Vergeet niet uw ploegnaam in te vullen 
op elk antwoordblad – doe dit dus best op voorhand. De achterkant van een antwoordblad mag 
gebruikt worden om nota' s te nemen over de vragen of om berekeningen te maken. Antwoorden op 
de achterkant worden niet meegerekend.   

6. Spellingfouten worden niet verkeerd aangerekend, zolang de uitspraak maar hetzelfde blijft. Als 
we bijvoorbeeld op zoek zijn naar Berckens, dan wordt Berkens ook goedgekeurd, maar is Perckens 
niet correct.   

7. Elk juist antwoord krijgt 1 punt. De winnaar is het team met de meeste punten. Bij een gelijkstand 
van punten tussen 2 of meerdere teams zal een schiftingsvraag de doorslag geven.   

8. Elke vorm van samenwerking tussen 2 deelnemende teams is uiteraard verboden en dus strafbaar 
via strafpunten. Het gebruik van gsm, laptop, boeken of andere informatiebronnen is niet 
toegelaten. Bij het vaststellen van een 1ste inbreuk scoort u 0 punten voor de ronde dewelke we 
hebben aangevat. Bij een 2de inbreuk volgt onvermijdelijk de diskwalificatie.   

9. Het is niet toegelaten de zaal te verlaten tijdens een vragenronde.  

10. Elk team dat meer dan 15 min. te laat is, wordt uitgesloten van de quiz, zonder terugbetaling van 
het inschrijvingsgeld. 


