CORONA-CHALLENGE 1
GROETJES UIT

Onze eerste corona-challenge noemt “groetjes uit”. Je krijgt van ons 16 postkaarten met foto’s op van
bezienswaardigheden in Brugge. De bedoeling is dat je de plek van de postkaart zoekt en je daar de
bezienswaardigheden in perspectief fotografeert. Je hebt in totaal 1 uur de tijd om zoveel mogelijk
punten te verzamelen.
LEEFTIJD: JONG, OUD EN ALLES ERTUSSENIN
TIJD: 1 UUR
PLAATS: CENTRUM BRUGGE
BENODIGDHEDEN: EEN GSM OF FOTOTOESTEL EN DE AFGEDRUKTE POSTKAARTEN + KAART VAN
BRUGGE (IN BIJLAGE)
WANNEER: VANAF 1 NOVEMBER 2020
AANTAL DEELNEMERS: MIN. 2
VOORBEREIDING (DEZE DOE JE THUIS)
Druk dit document af en knip de 16 postkaarten met “Groetjes uit Brugge” uit.
Ben je met 4 of meer? Dan kan je eventueel 2 groepen maken en het tegen elkaar opnemen! Druk
dan ook wel alles 2 keer af!
START
De challenge start in het hartje van Brugge, namelijk aan de grote
Markt. Neem hier om te starten een selfie van de deelnemers met op
de achtergrond het Belfort. Stuur deze via Whatsapp (0491 08 72 24)
naar ons door! Zo weten we dat jullie gestart zijn!
Nu start de tijd! Jullie hebben precies 1 uur om zoveel mogelijk punten
te verzamelen (kijk naar je uurwerk of zet een timer)! Hoe verzamel je
punten? Ga zo snel mogelijk naar de plaatsen die je op de postkaarten
vindt en neem een foto van de postkaart in perspectief (zoals
hiernaast). Gelukt? Dan verdienen jullie het aantal punten die op de
postkaart staan. Let op! Niet op elke plaats kan je evenveel punten
verdienen! Kies dus slim want je hebt maar 1 uur de tijd!
EINDE
Zit jullie tijd erop?! Laat ons weten welke foto’s jullie hebben kunnen nemen en stuur ze door. De
deelnemers met de meeste punten in 1 uur krijgen een plaatsje op onze wall of fame!!

Vond je deze challenge leuk? Deel een foto op je socials en vergeet ons niet te taggen! Probeer de
komende weken ook zeker onze volgende corona-challenges en daag vrienden en familie uit! Alle
challenges vind je terug op www.yoricknaeyaert.be.

Deze challenge is volledig gratis. Wil je toch een vrijblijvende deelnameprijs storten? Dat kan op het
rekeningnummer BE82 7512 1002 7268 met als mededeling “CORONACHALLENGE 1”.
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