1. De “Lootse Fles” is een wedstrijd georganiseerd door de feitelijke vereniging Loo Vereenig(d)t.
2. Deze vereniging is door de gemeente Aalter erkend als gemeentelijk feestcomité voor de
deelgemeente Lotenhulle.
3. De wedstrijd start op 15 mei 2021 om 8u en eindigt op 30 mei 2021 om 17u.
4. De wedstrijd betreft een zoektocht. Op het grondgebied van de gemeente Lotenhulle én het
volledig domein van Poekebos worden op het openbaar domein 10 genummerde en
verzegelde flessen verborgen. Via tips die op willekeurige momenten in de periode van 15 mei
2021 om 8u tem. 26 mei 2021 om 18u op de Facebook-pagina www.facebook.com/lofeest en
de website www.lofeest.be worden gepubliceerd, kunnen de deelnemers deze flessen
proberen vinden. De tips worden ook via email aan de deelnemers meegedeeld en worden
ook uitgehangen aan het hek van de kinderopvang Het Lobolleke op het dorpsplein van
Lotenhulle. Deelnemen kan alleen of met een groep van maximum 4 personen. Kinderen van
minder dan 12 jaar tellen niet mee voor deze berekening, noch dienen zij te worden
geregistreerd als deelnemers. Deelnemers moeten zich ten laatste op 19 mei 2021 om 20u via
het desbetreffende formulier op de website www.lofeest.be registreren of laten registreren.
en tevens ten laatste op 19 mei 2021 om 20u een inschrijvingsgeld van 5 euro betalen op
rekening van Loo Vereenigdt.
5. Alle leden van Loo Vereenigdt en hun inwonende familieleden zijn van deelname aan de
wedstrijd uitgesloten.
6. De deelnemer die een fles vindt, dient dit onmiddellijk en ten laatste op 30 mei 2021 om 17u
via de daartoe dienende tool op de website www.lofeest.be te melden. Die deelnemer dient
daarbij op te geven welke code de door hem/haar gevonden fles draagt en waar hij/zij deze
heeft gevonden. Gevonden flessen mogen echter niet worden geopend tot het moment van
prijsuitreiking.
7. Alle deelnemers en alle deelnemende ploegen komen met de door hen gevonden fles op 30
mei 2021 om 18u naar het dorpsplein van Lotenhulle. Daar worden de gevonden flessen
geopend onder toezicht van de organisatoren van de wedstrijd. Flessen die reeds voordien
werden geopend of waarvan het zegel is verbroken, kunnen voor de deelnemer of
deelnemende ploeg die de fles vond geen prijs opleveren.
8. In elke fles bevindt zich een certificaat met daarop de prijs die aan de vinder van de fles wordt
toegewezen. Er zijn 3 flessen die recht geven op telkens een Lo-bon van 30 euro, 3 flessen die
recht geven op telkens een Lo-bon van 40 euro, 3 flessen die recht geven op telkens een Lobon van 70 euro en 1 fles die recht geeft op een Lo-bon ter waarde van 100 euro. Het zich in
de fles bevindende certificaat duidt aan welke op prijs het vinden, gesloten bijhouden en
meebrengen naar de prijsuitreiking van de fles recht geeft.
9. Elke deelnemer of deelnemende groep van maximum 4 personen kan slechts aanspraak
maken op één prijs. De niet-gevonden flessen en de flessen die voordien werden geopend of
waarvan het zegel werd verbroken, worden tussen alle deelnemers of deelnemende ploegen
verloot en het is de winnaar van die loting die recht heeft op de prijs die aan die fles is
verbonden. Deelnemers of deelnemende ploegen die méér dan 1 fles in bezit hebben, kunnen
slechts met 1 van de door hen gevonden flessen aanspraak maken op een prijs. De andere

flessen in hun bezit worden beschouwd als niet-gevonden flessen en maken deel uit van de
hierboven omschreven loting.
10. Deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding van het huidige reglement in. Klachten over
het verloop van de wedstrijd of over de toepassing van dit reglement dienen te worden gemeld
aan de ‘werkgroep De Lootse Fles’ en worden door hen beslecht. De werkgroep bestaat uit
Walter Van de Walle, Bart Baudewyn, Hans De Cramer en Tom Van Maldergem.

