Uitleg Balkumse Thuis Kwis
We hebben ons best gedaan een leuke, creatieve en actieve kwis in elkaar te zetten als alternatief
voor de Balkumse Kwis en passend in deze bijzondere tijd. We raden je aan de informatie hieronder
goed door te lezen voordat je je inschrijft.

Wat kun je verwachten?
-

Een afwisselende kwis, waarbij lekker puzzelen, kwisvragen maken en actief bezig zijn elkaar afwisselen.
Bovendien een kwis waarbij je zelf je tijd kunt indelen, omdat je een week de tijd krijgt alle vragen en opdrachten te maken.
En een kwis waarbij je geen rekening hoeft te houden met anderen (behalve je eventuele eigen gezinsleden), omdat de kwis is
gericht op het individueel of in gezinsverband maken.

Wat verwachten wij van jou?
-

Dat je alleen deelneemt in/vanuit je eigen woning. Het is echt de bedoeling om alleen of met degene(n) met wie je samen
woont, deel te nemen aan de Thuis Kwis. Prijzen die te winnen zijn, zijn hier ook op afgestemd.
Dat je tijd beschikbaar hebt in de periode van 27 december tot en met 3 januari. In deze periode krijg je de kans alle vragen en
opdrachten te maken.
Dat je minimaal de beschikking hebt over een werkend e-mailadres en een apparaat met internettoegang (smartphone,
tablet, laptop, desktop).
Dat je kunt werken met een digitaal kwisboekje. Handig, maar niet noodzakelijk, is een printer om (delen van) het kwisboekje
te kunnen afdrukken. De vragen kunnen vanaf een beeldscherm gemaakt worden, maar uitprinten is soms makkelijk.
Dat je bij deelname aan de Thuis Kwis automatisch instemt met het gebruik door ons van je ingezonden foto’s, zoals op onze
website en Facebookpagina.
Dat je tijdens de kwisweek zelf foto’s deelt van je kwisactiviteiten op onze Facebookpagina met #ikdoemee.

RIVM-regels
-

-

De Thuis Kwis is niet hetzelfde als de Balkumse Kwis. De vorm is anders dan we gewend zijn. We hebben goed nagedacht over
de invulling van de Thuis Kwis en gekeken hoe we deze voor zoveel mogelijk mensen interessant kunnen maken. Voorwaarde
is dat we te allen tijde voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarom moet je de kwis in/vanuit je eigen huis spelen met alleen je
eigen huisgenoten.
Het is zeker niét de bedoeling de kwis te maken samen met anderen, die niet wonen op hetzelfde adres als jij. We weten dat
dit jammer is, vooral voor mensen die alleen wonen, maar het is een voorwaarde voor het doorgaan van de kwis.
Thuis Kwis = Thuis Blijven.

Kwis periode
-

Startdatum Thuis Kwis: zondag 27 december 2020 om 9.00 uur
Uiterlijke inleverdatum antwoorden: zondag 3 januari 2021 om 20.00 uur
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Inschrijven
-

-

-

Start inschrijving: 1 november 2020.
Laatste dag van de inschrijving: 30 november 2020.
Het inschrijfgeld voor deelname aan de Thuis Kwis is € 5,- per adres dat deelneemt.
Betaling gebeurt bij inschrijving via iDeal.
Inschrijven gebeurt via de website van de Balkumse Kwis (https://www.balkumsekwis.nl/) of Den Durpsherd
(https://www.durpsherd.nl/).
Bij inschrijving heb je de volgende gegevens nodig:
o Adres (voor uitreiken van een eventuele prijs).
o Telefoonnummer.
o E-mailadres.
De Thuis Kwis heeft ook een online kwisonderdeel. Er zijn 3 vaste momenten waarop je hieraan kunt deelnemen, namelijk:
o Zondag 27 december om 18.30 uur.
o Woensdag 30 december om 20.00 uur.
o Zaterdag 2 januari om 15.00 uur.
LET OP: Je kunt slechts één van deze datums kiezen. Let dus goed op bij het inschrijven dat je de juiste datum reserveert en
noteer deze datum meteen in je agenda.
Je kunt maar op één datum deelnemen aan de Online Thuis Kwis.
Dit online kwisonderdeel telt mee in de puntentelling.

Het startpakket
-

Na inschrijving ontvang je verdere, uitgebreide informatie over de Thuis Kwis. Deze informatie stellen we in de vorm van
een startpakket beschikbaar.
Lees het startpakket vóór de start van de Thuis Kwis op 27 december door.

Inhoud van de kwis
-

De Thuis Kwis bestaat uit 4 onderdelen:
o Het startpakket
o Het Kwisboekje (met vragen voor volwassenen en indien van toepassing vragen voor kinderen)
o Online Thuis Kwis
o Actieve opdrachten

We hopen dat je meedoet aan de Thuis Kwis!

