Ministerie van Vrede en Welzijn

Datum:
Betreft: thuisopdracht: Miss Zombie Verkiezing (m/v/x)

Landgenoten,
In naam van zijne excellentie, de Minister van Vrede en Welzijn, verordenen wij elke
deelnemende groep één (1) zombie en één (1) begeleider voor te dragen voor de Miss Zombie
verkiezing 2021. Deze zombie en begeleider vormen tezamen een team. Onderhavige
verkiezing zal aanvangen op 16 oktober 2021 om 20:30 in de gymzaal van basisschool De
Kring te Alkmaar. Vanaf 20:00 bent u op locatie welkom en start de registratie van de
deelnemers. Om 20:30 sluit de registratie. Teams die zich na 20:30 laten registreren zijn dan
dus uitgesloten van deelname.
Houdt er bij aankomst rekening mee dat er ZEER beperkte parkeergelegenheid is in de straat.
Na aankomst registreren u en uw zombie zich bij het personeel. Na de registratie krijgt u een
korte vragenlijst welke we door u beantwoord willen hebben tijdens uw verkiezingsact.
Vervolgens zal het personeel u verwijzen naar de wachtruimte.
Om 20:30 begint de verkiezing. De volgorde van de acts is de volgorde van registratie.
Het personeel zal u oproepen vanuit de wachtkamer, waarna u en uw zombie de gymzaal
betreden. Tussen de acts door wordt er ongeveer vijf minuten uitgetrokken voor overleg binnen
de jury; eventuele schoonmaak van de vorige act en het eventueel klaarzetten van de
opvolgende act.
In de gymzaal krijgt u vijf minuten de tijd om een act uit te voeren waar u de jury ervan
overtuigt dat uw meegenomen zombie feitelijk Miss Zombie (m/v/x) 2021 is. In hoofdzaak
wordt -uiteraard- de zombie zelf beoordeeld. De begeleider kan van de gelegenheid gebruik
maken om de jury te wijzen op de unieke aspecten van de meegenomen zombie. Geen twee
zombies zijn immers gelijk.
De jury beoordeeld de act op de volgende aspecten:
-

Haar van de zombie (of gebrek daaraan);
Gebit van de zombie (of gebrek daaraan);
Ledematen van de zombie (of gebrek daaraan);
De loop van de zombie (of gebrek daaraan);
(aan)kleding van de zombie (of gebrek daaraan);
De antwoorden op de voormelde vragenlijst;
Begeleidende presentatie door de begeleider.

Na afloop van de act ruimt u -tijdens de act vrijgekomen- zombielichaamssappen, ledenmaten
en dergelijke weer op.
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Let op!
-

-

Uw zombie was op het moment van zombieficatie van de leeftijd van 18 jaren oud of
ouder1.
Zombies van elk denkbare gender zijn welkom om mee te doen aan deze verkiezing.
Tijdens de act wordt de jury niet direct dan wel indirect aangeraakt door de zombie en
of begeleider.
Gedurende uw verblijf op de Kring is het mogelijk dat er opnames (foto/ video) van u
en uw zombie gemaakt worden, welke gedeeld kunnen worden via sociale media. Uw
aanwezigheid en deelname worden gezien als het verlenen van toestemming hiervoor.
Eventuele muziek en afspeelmedium (bluetooth box of dergelijke) dient het team zelf
te verzorgen.
Bij aankomst moeten uw zombie en zijn zombie-begeleider een geldige corona QRcode kunnen tonen inclusief legitimatie.
Uw zombie en zijn zombie-begeleider zijn tevens de enige twee personen die aanwezig
zijn bij de prijsuitreiking.

Landgenoten, op naar een snelle en totale overwinning!
Minister van Vrede en Welzijn,

1

Effe serieus: wij hebben geen zin om een minderjarige puber te gaan vleeskeuren.
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