HOE KAN IK MEESPELEN?
De Live Pub Quiz wordt uitgezonden via onze websites www.quiznight.nl en www.pubtrivia.com
- alle besturingssystemen worden ondersteund, inclusief ChromeCast (er wordt nog gewerkt aan
een oplossing voor AppleTV).

MOET IK MIJN TEAM AANMELDEN?
Nee, dat is niet nodig. Bezoek gewoon onze website op de ingeplande datum en tijd. Je kan in
je eentje meespelen, of samen met familie- en vrienden (bijvoorbeeld door een conference call
op te zetten via Skype, WhatsApp of andere software)

HOE LAAT BEGINT DE PUB QUIZ?
De uitzending begint iedere woensdag om 20.25 uur.

HOE BEANTWOORD(-EN) IK/WIJ DE VRAGEN?
Je kan de antwoordformulieren uitprinten door de pdf te downloaden (tiny.cc/brightsdownload),
óf je kan gebruik maken van de speciale Google Forms antwoordformulieren (zie links hier
onder).
Als je gebruik van deze laatste optie maakt, gebruik dan slechts één antwoordformulier per
team, én het juiste antwoordformulier voor iedere ronde (vergeet niet om je teamnaam en email adres op ieder formulier in te vullen!
Links voor de on-line antwoordformulieren
tiny.cc/brightsround1
tiny.cc/brightsround2
tiny.cc/brightsround3
tiny.cc/brightsround4
tiny.cc/brightsround5
tiny.cc/brightsround6
tiny.cc/brightsround7
tiny.cc/brightsround8
Als je de Google Forms antwoordformulieren gebruikt heb je na afloop van iedere ronde 1
minuut om je formulier te verzenden, na deze minuut wordt het antwoordformulier afgesloten
en kan het niet meer ingestuurd worden!
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WAAROM MOET IK MIJN E-MAIL ADRES INVOEREN?
Door het intypen van je e-mailadres wordt het antwoordformulier automatisch naar je eigen emailadres verzonden, op die manier kan je het makkelijk naar je teamleden doorsturen!

WAT KOST HET OM MEE TE SPELEN?
Wij zouden het zeer op prijs stellen als je het entreegeld dat je normaal gesproken betaalt om
mee te spelen in onze pubquizzen vanavond als donatie zou willen voldoen. Op die manier
kunnen wij de pubquiz uitzendingen de komende weken voortzetten! Dit zorgt er tevens voor
dat we prijzen kunnen weggeven/verloten tijdens de pubquiz!

BELANGRIJK!
Zorg er voor dat je ons op één van one Facebook-pagina’s volgt. Mocht er een technisch
probleem optreden, dan zullen wij de oplossing hiervan direct op onze Facebookpagina
publiceren!
fb.me/mrbrightsquiznight
fb.me/pubquiz010
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