
Spelregels voor het inschrijven van quilts voor de Mega QUIP-day Show and Tell 

Op zaterdag  17 juni 2017 is het weer QUILT in PUBLIC day (QUIP-day ).   

Quiltshop 100 rozen organiseert op deze zaterdag de Mega QUIP-day Show and Tell van quilts in vijf 

categorieën. De in te leveren quilts moeten gereed zijn en er is ook een prijs aan verbonden.  

De categorieën waarin je kan deelnemen zijn : 

1. Klassieke quilts 

2. 365 Challenge quilts 

3. Moderne quilts 

4. Applicatie quilts 

5. Borduur / quilt combinaties 

Inschrijven als online bezoeker aan de Mega QUIP-day Show en Tell regel je via onze webshop.  Zie 

https://www.quiltwebshop.nl/         Je kan dan online meestemmen per categorie.  

Inschrijven als QUIP bezoeker in de Walstraat, Deventer, regel je ook via onze webshop.  

Zie https://www.quiltwebshop.nl/  Je gaat dan zitten quilten in de Walstraat en als je wil stem je mee. 

Deelname wedstrijd - Inschrijven voor de wedstrijd doe je via jeltje@quiltwebshop.nl 

Je stuurt ons een foto van de hele quilt en twee detailfoto’s met daarbij de categorie en een korte 

beschrijving. Je kan je quilt aanmelden voor meer dan een categorie, vermeld welke categorie jouw 

voorkeur heeft.  

Categorieën - Per categorie worden minimaal 4 en maximaal 8 quilts getoond. Zijn er minder dan 4 

quilts gaat de Show en Tell door maar deze categorie doet niet mee met de prijzen. Zijn er meer dan 8 

inschrijvingen, dan wordt er geloot welke quilts meedoen. Quiltshop 100 rozen heeft voor bijna iedere 

categorie een quilt. Deze worden ook getoond, maar doen niet mee voor de prijzen. 

Prijzen - De maker/maakster van de quilt die uiteindelijk wint, mag in onze winkel een stofpakket 

uitzoeken tot maximaal € 250,00. En de runner-ups kunnen ook rekenen op een cadeau van Quiltshop 

100 rozen. 

Poll - Aan het eind van iedere Show and Tell categorie zal door het online publiek via een online 

enquête/poll vastgesteld worden welke van de getoonde quilts doorgaat naar de finaleronde. In geval 

van een gelijke stand wordt, live, geloot welke quilt er doorgaat. 

Na de 5e ronde hebben we mogelijk 5 winnaars. Deze quilts worden in de 6e ronde nogmaals getoond. 

Omdat de quilters die in de Walstraat meedoen aan de QUIP-day ook een stem hebben, verloopt de 

telling iets anders. De online stemming (ook weer via een poll) levert een percentage per quilt op. We 

gaan ervanuit dat iedereen stemt en dit resulteert in een aantal stemmen. De quilters die in de 

Walstraat meedoen met de QUIP-day brengen hun stem uit via een stembriefje. 

Het totaal aantal stemmen bepaalt de uitslag. Ook hier, bij een gelijke stand, live loting. 

In geval van twijfel zullen wij naar eer en geweten een besluit nemen. 

We hebben er heel veel zin in en zijn erg benieuwd op welke manier je mee wil doen  

aan de Mega QUIP-day 2017. 

Het 100 rozen team 
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