
                                   

QR-code speurtocht Middelie in 
de maand juli! 

IJsclub De Ondersteuning, GV Hercules en de VVM organiseren in de maand juli samen voor alle 
leden/inwoners de eerste QR-code speurtocht in Middelie. Een leuke speurtocht in het eigen dorp. 
De allereerste QR-code zal vrijdag 3 juli worden opgehangen op de voordeur bij de basisschool OBS 
Middelie. Zie de volgende websites: www.ijsclubmiddelie ; www.gvhercules.nl ; www.vvmmiddelie.nl     
en evt facebookpagina’s. De prijsuitreiking is op 31 juli op het ijsbaanterrein. Zie achterzijde voor 
antwoordenformulier.  

REGELS 

 Opgeven voor deelname aan de QR-code tocht kan d.m.v. een E-mail naar info@ijsclubmiddelie.nl 
 Meedoen met 1 of 2 huishoudens kan, als je bijvoorbeeld met vakantie gaat en een stuk mist  
 Wel van te voren aangeven aan wie je overgeeft / met wie je meedoet 
 Je moet wel een QR code scanner downloaden op je telefoon. Bijv. "QR & Barcode Scanner"   
 1e QR code op school op 3 juli, dat wordt vraag 1.  

 De QR code is altijd zichtbaar vanaf de straat, en hangt altijd achter glas!!! 
 Eenmaal gevonden mag je wel het erf op om te scannen 
 Op elke QR opdracht staan drie QR codes in een rondje, een vierkant en een driehoek. 
 De code is dus voor de verschillende categorieen.    

 

 Let op de vormen staan niet altijd in dezelfde volgorde  
 Waar je de QR codes moet zoeken wordt op onze websites en facebook gepubliceerd voor 17:00 uur 

op de aangegeven dag. Dus op 5 juli de 2e locatie en op 7 juli de 3e, enzovoort; de laatste op 23 juli.  
 De locaties worden aangegeven door Puzzels, cryptische omschrijvingen of plaatjes etc.   
 De locatie mag je als huishouden oplossen; ouders: geef kinderen de kans om het op te lossen  
 De QR codes worden op hetzelfde moment (17:00) opgehangen als de beschrijving op internet  
 De QR codes blijven dus ten minimal 3 dagen hangen, maar worden dan weer verwijderd  
 Het is de bedoeling dat we flink bewegen, dus alleen lopen of fietsen is toegestaan.  
 Met een auto rondrijden langs de codes zal zwaaar worden bestraft en heeft een CO2 Penalty  
 QR codes fotograferen en delen met anderen is gewoon niet eerlijk!!! 
 Kom je er niet uit, dan kan je een hulplijn inschakelen. Dat gaat wel ten koste van je punten  
 Hulplijn: Zie de personen op de achterzijde waar je je formulier kan inleveren.    
 De prijzen gaan per categorie en ook nog per huishouden 

 

Heel veel plezier, Namens de gezamenlijke besturen!!! 


