Spelregels Lissese Thuisbingo
De Lissese Thuisbingo is een initiatief van Carnavalsvereniging De Gaapstokken om ondernemers van
Lisse te steunen in deze moeilijke tijden.
Deelnemen?
1. Om deel te kunnen nemen aan de Lissese Thuisbingo dien je je aan te melden via
www.gaapstokken.nl. Inschrijven kan tot donderdag 28 mei 17:00 uur. Mensen die niet in
Lisse of Lisserbroek wonen kunnen zich tot dinsdag 26 mei 22:00 uur inschrijven;
2. Deelnamekosten bedragen € 10,- per set bingokaarten (3 rondes inclusief lot voor loterij);
3. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging;
4. In de bevestigingse-mail zit het telefoonnummer van de presentator, vriendelijk verzoeken
wij je dit nummer in je telefoon te zetten en hier een testbericht naartoe te sturen;
5. Na het versturen van het testbericht ontvang je op je telefoon het betaalverzoek om je
deelnamekosten te voldoen;
6. Na ontvangst van betaling is je deelname definitief;
7. De bingokaarten ontvang je uiterlijk zaterdag 30 mei voor 12:00 uur.
Het spel
1. De Lissese Thuisbingo zal op 30 mei vanaf 19:00 uur live te volgen zijn via
www.facebook.com/DeGaapstokken.
2. De live-stream zal ongeveer 10 minuten eerder al online gaan zodat je kunt testen of je
beeld en geluid goed werken;
3. Er worden 3 rondes bingo gespeeld, iedere ronde met een andere kleur bingokaart;
4. Bij aanvang van iedere ronde zal de presentator duidelijk aangeven met welke kleur
bingokaart er gespeeld wordt;
5. De presentatoren tonen de getrokken nummer duidelijk in beeld;
6. De laatst getrokken nummers blijven enkele momenten na de trekking in beeld staan.
7. Per ronde zijn er 3 prijzen te vergeven:
• Derde prijs: wanneer je alle getallen in de bovenste rij van de bingokaart hebt
weggestreept;
• Tweede prijs: wanneer je alle getallen in de onderste rij én bovenste van de bingokaart hebt
weggestreept;
• Eerste prijs: wanneer je alle getallen van de bingokaart hebt weggestreept.
8. Heb je bingo? Stuur dan z.s.m. het woord ‘BINGO’ via Whatsapp naar de presentator. Maak
daarna direct een foto van je bingokaart en stuur deze ook via Whatsapp naar de
presentator. Zo kunnen wij je kaart controleren.
Je kunt tot maximaal 1 minuut na het opnoemen van jouw bingogetal je bingo melden bij de
presentator. Anders komt je recht op de prijs te vervallen.
9. Zodra de presentator een bingomelding ontvangt wordt het spel stilgelegd zodat de bingo
kan worden gecontroleerd.

10. Is er een goede bingo? Dan wint diegene de prijs die de presentator voor aanvang van de
bingoronde heeft aangekondigd.
11. Wanneer er meerdere mensen tegelijkertijd bingo hebben, dan zal de prijs gedeeld worden
door het aantal goede bingo’s;
12. De presentator zal de naam van de winnaar(s) bekend maken.
13. Tussen iedere ronde zal een korte pauze worden ingelast. De presentator geeft duidelijk aan
hoe lang de pauze zal duren.

De Lissese Thuisbingo is een initiatief van Carnavalsvereniging De Gaapstokken en wil hiermee haar
betrokkenheid tonen bij sponsors die de vereniging jaarrond een warm hart toedragen. Daarnaast
zetten De Gaapstokken zich in, om ook in deze moeilijke tijden, leuke thuisactiviteiten te organiseren
voor inwoners van Lisse.
Aan de spelregels en deelname aan de Lissese Thuisbingo kunnen geen rechten worden ontleend.

