
SPELREGELS HEEL VREESWIJK BAKT 2022

Thema: Koninklijk Oranje Boven!
Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 april 2022, via het formulier op www.invreeswijk.nl of het inschrijfformulier in de 
Beugelaer. Deze kunt u inleveren via de brievenbus van kapsalon Sjaak Slokkers op het Raadhuisplein. Na registratie van de 
deelname ontvangt u een inschrijfbewijs met deelnemersnummer. De inschrijving kan bij teveel aanmeldingen eerder sluiten. 

Jeugd (t/m 15 jaar) levert minimaal 3 eigengemaakte cupcakes of 3 koekjes of één cake met smaakje in. Volwassenen leveren 
één eigengemaakte taart met een maximale diameter van 30 cm en een maximale hoogte van 45 cm in (in max. 2 etages). 
Vermeld op het inschrijfformulier:
 een originele naam voor de taart/cupcakes, koekjes, cake met smaak
 een korte omschrijving van uw taart (volwassenen)
 de samenstelling van de ingrediënten (volwassenen)
 een omschrijving van de smaak

De taarten/cupcakes, koekjes, cake kunnen ingeleverd worden op woensdag 27 april 2022 bij één van de kramen op het 
Raadhuisplein. Taarten gekoeld aan leveren. Let op: u kunt het Koningsdag evenementen terrein niet op met voertuigen.  
Het Raadhuisplein is alleen als voetganger bereikbaar. Neem het (uitgeprinte) deelnemersbewijs mee, met daarop het 
deelnemersnummer en de naam en informatie van uw product.

Tijdsindeling
Jeugd tot 16 jaar:
 Inlevering producten : 11.00 - 11.45 uur
 Jurering : 11.45 uur
 Prijsuitreiking : 12.00 - 12.15 uur

De jury bestaat uit 3 deskundige juryleden die beoordelen op techniek, uitstraling en smaakcombinaties. Zij kennen per categorie 
punten toe. Er is geen protest of reclame mogelijk. Per categorie is er een 1e, 2e en 3e prijs. Om in aanmerking te komen voor een 
prijs dient u aanwezig te zijn bij de uitreiking. De wisselbeker voor volwassenen blijft eigendom van de Oranjevereniging Vreeswijk.

De ingeleverde producten kunt u tot een half uur na de prijsuitreiking ophalen. Het is echter niet toegestaan dat het terug 
ontvangen bakproduct op het evenemententerrein wordt geconsumeerd of verkocht. Niet opgehaalde bakproducten worden 
eigendom van de Oranjevereniging Vreeswijk. De Oranjevereniging zorgt voor de afvoer van de producten. Vermeld uw keuze op 
het inschrijfformulier. De Oranjevereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het consumeren/verkopen van 
de terug ontvangen etenswaar.

Deelnemers aan Heel Vreeswijk Bakt 2022 stemmen in met publicaties van gemaakte foto’s voor niet commerciële doeleinden.  

De organisatie kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname, indien de deelnemer op enige wijze 
in strijd handelt met de spelregels of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisatie. Leden van de Oranjevereniging 
Vreeswijk, bestuursleden van de Stichting Activiteiten Vreeswijk en de juryleden zijn uitgesloten van deelname.

Volwassenen vanaf 16 jaar:
 Inlevering producten : 12.30 - 13.15 uur
 Jurering : 13.15 uur
 Prijsuitreiking : 13.30 - 13.45 uur

Tentoonstelling van de winnaars:
 13.45 - 14.30 uur


