Voorwaarden en reglement deelname Oostvaardersrun 2019 Lelystad
Elke deelnemer aan de Oostvaardersrun 2019 Lelystad doet dit voor eigen risico en aansprakelijkheid; bij deelname gaat men akkoord met de
“Voorwaarden en reglement deelname Oostvaardersrun 2019 Lelystad””.
De organisatie kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige persoonlijke of materiele schade alsmede blessures en/of andere calamiteiten
aan deelnemers of derden, voor, tijdens of na het loopevenement.
Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan een run een fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze run vereist, ondanks
het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen voorbereiding.
Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze run bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen
(door o.a. weersomstandigheden in combinatie met de stops en het parcours).
Organisatie en vrijwilligers zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.
Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen.
Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.
Restitutie van het inschrijfgeld is bij annulering niet mogelijk.
Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, aanwonenden en/of gasten en andere verkeersdeelnemers te respecteren.
Het is verboden om van de route af te wijken. Calamiteiten die ontstaan door afwijken van de route vallen buiten de verantwoordelijkheid van de
organisatie.
Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de
organisatie.
Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de
daarvoor bestemde afvalbakken.
Gaarne enige discretie bij eventueel omkleden i.v.m. de overige bezoekers. Er is slechts beperkte omkleedruimte aanwezig.
Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de Oostvaardersrun 2019 Lelystad uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.
Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit
het evenement gehaald. Eventueel kan ook uitsluiting van deelname in de toekomst worden opgelegd.
Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan.
Het aanvangstijdstip is 10.00 uur. Deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur tevoren te melden.
Er is een tijdslimiet voor het finishen van 3 uur na de start. Dat betekent in de praktijk dat om 13.00 uur het loopevenement wordt gesloten. Hierna
wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Er worden gedurende het gehele evenement foto- en filmopnamen gemaakt. Deze dienen ter promotie van de Oostvaardersrun. Deelnemers zijn zich
hiervan bewust en hebben geen bezwaar tegen het gebruik van dit materiaal in publieke (sociale) media.

