
Wedstrijdreglement GenKids Pizza Party 
Aanbieder van deze wedstrijd: 
KRC Genk en Bruno Foodcorner 

Hoe deelnemen 

• Klik op "deelnemen" en vul de gevraagde gegevens in: voornaam, achternaam, 
mailadres, GenKids-lidkaartnummer en schiftingsvraag. 

• Deelnemen is enkel mogelijk voor GenKids-leden vanaf 7 jaar.  
• Medewerkers of familieleden van KRC Genk mogen niet deelnemen. 
• De wedstrijd start op dinsdag 7 maart 12.00 uur en eindigt op woensdag 15 maart 

12.00uur. 

Minigame 

• Probeer in 30 seconden 1250 punten te scoren.  
• Je kan punten scoren door pizzapunten op te vangen met de pizzadoos. Per gevangen 

pizzapunt, krijg je 100 punten. 
• Let op voor de pizzasnijder want als je deze vangt, kost dat je 50 minpunten. 
• Je kan iedere dag éénmaal deelnemen. Van zodra je éénmaal 1250 punten hebt 

behaald, is het niet meer nodig om extra deel te nemen.  

Winnaars selecteren 

• Alle GenKids die 1250 punten behaalden worden geselecteerd. 
• Daarna wordt gekeken naar de ingevulde schiftingsvragen van de geselecteerde 

GenKids. De 8 GenKids die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden en het best gegokt 
hebben op de schiftingsvraag mogen deelnemen aan de Pizza Party. 

• Indien je wint, ontvang je op 15 maart een mail met verdere praktische info. 
• Door deel te nemen aan deze wedstrijd, ga je akkoord dat KRC Genk je naam mag 

gebruiken op zijn (social) mediakanalen. 
• Door deel te nemen aan de wedstrijd geef je automatisch toestemming aan KRC Genk 

om op de dag van het event beelden (video + foto) van jou te nemen en te publiceren. 
• Door deel te nemen bevestig je dat je aanwezig kan zijn op woensdag 22 maart van 

14.00 – 16.45 uur in Bruno Foodcorner te Bilzen. 

Prijs 

• Deelname aan de GenKids Pizza Party op woensdag 22 maart van 14.00 – 16.45 uur in 
Bruno Foodcorner te Bilzen, Kruisbosstraat 2b1. 

• Deelname is gratis. 

Vragen 

• Voor vragen en/of inlichtingen: contacteer GenKids-coördinator Sara Blondeel via 
sara.blondeel@krcgenk.be of 0498/08 22 92 



 


