Vertrek “Ons Huis” P.Paquaylaan 127, Pater Amedeuslaan, 1ste rechts: Minderbroederstraat, rond punt =
oversteekplaats, rechts Koolmijnlaan, achter pleintje, links ‘Weyerke ( stukje bos),links: E.Staintonstraat,
Naaldert 78, rechts: Helzoldlaan 9, links: Stadionlaan, Koolmijnlaan = oversteekplaats links, 1ste rechts:
Gasthuisstraat, 1ste rechts; Minderbroederstraat, 1ste links: Dennenweg, 2de links: Schansstraat 208, 2de
rechts: De Lobbert 3, 1ste links: fietswegje = Halstraat, 1ste rechts: Halstraat 111, 1ste links: St.Antoniusstraat
7, 1ste rechts: Halhei, verder fietsen door bospad, linksaf langs de terril, 1ste scherp linksaf: Weg naar de
Grauwe Steen 63,26, rotonde rechtdoor: Halstraat 99, 118, 1ste links: St. Maartenlaan, 1ste rechts: Halvijvers,
1ste rechts: Beemdenstraat, 1ste rechts: Halstraat 69, 1ste links: Singelstraat 11, 1ste links: Oude Baan
162,165,167, 1ste rechts: Nieuwe dijk 14, !! Aan reclamebord “Halsport” linksaf, volgen tot op verharde weg:
Halveld 7, 10, 1ste rechts: Oude Baan, 1ste rechts: Heuvelstraat, 1ste rechts: Kortstraat, 1ste links
Atheneumstraat, 1ste links: Heuvelstraat 24, 2de rechts: Halbeekstraat , bocht volgen naar links: Schansstraat
66, 143, na 143, 1ste rechts: St. Maartenlaan, 1ste links: P.Paquaylaan 121( binnen), straat verder volgen naar
aankomstpunt ( Ons Huis).

rode cijfers= huisnummers staanplaats vogelverschrikkers
Blauwe tekst = goed opletten
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= onverharde weg

= rijrichting
= staanplaats vogelverschrikker
= vertrek-en aankomstplaats

= afhalen route en inleverpunt
stemformulier

Zomer van de
VOGELVERSCHRIKKERS
1 juli t.e.m 31 augustus

Zomer van de VOGELVERSCHRIKKERS - Berkenbos
Regels voor jurering
Opzet van de wedstrijd
Het maken van één of meer vogelverschrikker(s) en deze opstellen, zichtbaar voor het publiek van op de openbare weg in Berkenbos, ten minste gedurende de ganse verlofmaanden, vanaf
01 juli 2018 tot 31 augustus 2018.

Jurering
* Tijdens het slotevenement ‘Berkenbos Leeft’ (02/09/2018) bekomen al de makers van een vogelverschrikker een attentie als dank voor de deelname.
* De organisatie behoudt zich het recht voor om teksten en foto’s aan te wenden bij latere publicaties.
* De jurering gebeurt in twee delen:
➢ de publieksprijs (de ‘oscar’ van de wedstrijd)
Het publiek kiest. Elke bezoeker krijgt één stemformulier. Kiest de volgens hem/haar drie aantrekkelijkste vogelverschrikker, goed voor 5, 3 en 1 punten resp. voor de 1e , 2e en 3e beste.
➢ de categorieprijzen voor de authentiekste, creatiefste, …’.
Deze jurering gebeurt naamloos op basis van een plaatsbezoek door een vakjury.
* Geen enkele uitslag is aanvechtbaar.
* De leden van de Volkskunstgroep ‘De Akkermennekes’ nemen geen deel aan de jurering. Zij mogen wel deelnemen aan de wedstrijd.
* Een deelnemer kan met één vogelverschrikker (individueel of groep) nooit meer winnen dan de publieksprijs en één categorieprijs.
. * Slechts correct, leesbaar en volledig ingevulde stemformulieren komen in aanmerking voor telling.

