ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE SURVIVALRUN BELTRUM
ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: de in enig jaar te houden wedstrijd Survivalrun Beltrum.
2. Organisator: Stichting Survivalrun Beltrum.
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
4. Team: twee Deelnemers respectievelijk vier Deelnemers welke samen een koppel respectievelijk
een groep vormen.
5. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
6. Wedstrijdreglement: SBN Reglementen 2017-2018 van de vereniging Survivalrun Bond
Nederland.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
ARTIKEL 2 DEELNAME
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste
de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt voor de betreffende
wedstrijdcategorie.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze Algemene voorwaarden alsmede
met het Wedstrijdreglement.
3. Iedere Deelnemer van 18 jaar en ouder dient bij de uitgifte van de wedstrijdshirts verplicht een
vrijwaringsclausule te tekenen waarin de Deelnemer bevestigd akkoord te gaan met deelname
op eigen risico.
Per Team tekent één van de Deelnemers namens het gehele Team.
Minderjarigen dienen toestemming te hebben van ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.
Hiertoe dient elke minderjarige Deelnemer een door de Organisator opgestelde
toestemmingsverklaring, ondertekend door een ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger, te
verstrekken aan de Organisator bij de uitgifte van de wedstrijdshirts.
4. De wedstrijd vindt plaats onder auspiciën van de Survivalrun Bond Nederland.
5. Inschrijving voor het Evenement als individuele Deelnemer en/of Deelnemer in teamverband is
persoonsgebonden. Het startbewijs is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de
Organisator aan te wijzen manier. Bij het op andere wijze overdragen van het startbewijs is de
Organisator gerechtigd een bedrag van EUR 25,00 af te schrijven van de bankrekening van de
Deelnemer waarvan ook het inschrijfgeld is geïncasseerd/ ontvangen.
6. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen wordt het inschrijfgeld niet
gerestitueerd.
7. De Organisator behoudt zich het recht voor het Evenement uit te stellen en/of af te gelasten op
grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het Evenement
redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen
doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de
Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van
gevolgschade.
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ARTIKEL 3: WEDSTRIJD
1. Voor het Evenement is een Wedstrijdreglement van toepassing, welke de Deelnemer kan
downloaden via de website www.survivalbeltrum.nl en geacht wordt tot zich te nemen.
2. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de Algemene voorwaarden en het Wedstrijdreglement,
prevaleren de Algemene voorwaarden.
3. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator c.q. van personen die gelet op
de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de
Organisator behoren.
4. Het parcours gaat deels over en door waterpartijen. De Deelnemer dient te kunnen zwemmen.
5. De Organisator heeft voor het parcours een bezemloopschema ingesteld. Dit betekent dat de
Deelnemer welke dit bezemloopschema overschrijdt, onherroepelijk uit de wedstrijd wordt
genomen.
6. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van
anderen en geen afrasteringen beschadigt en geen afval achterlaat, anders dan in de hiervoor
bestemde bakken.
7. De Organisator is gerechtigd de Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen
indien de Deelnemer zich niet houdt aan de Algemene voorwaarden of het Wedstrijdreglement,
als de Deelnemer zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, op grond van medische overwegingen
of als dit noodzakelijk is in verband met een ordelijk verloop van het Evenement.
ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname geschiedt vrijwillig en voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de
Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die de Deelnemer of
een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt
door zijn/haar deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich
door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de
deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van
een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor
bedoelde schade.
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ARTIKEL 5: PORTRETRECHT
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
Deelnemer zichtbaar is. De Deelnemer kan hiervoor geen vergoeding van Organisator vorderen.
ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in
een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan
de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden
van informatie aan de Deelnemer.
2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door
middel van publicatie in dagbladen en via internet.
ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN
1. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere
eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de
Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen
dat deze accommodaties niet door de Organisator bewaakt worden.
2. In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de Organisator.
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