Deelnemersreglement Regge Survival 2022
Alle deelnemers en begeleiders dienen op de hoogte te zijn van het deelnemersreglement. Door de inschrijving af te
ronden verklaart de inschrijver zich met dit reglement bekend, daarmee akkoord en verbindt hij of zij zichzelf en de
rest van het team vrijwillig tot volledige naleving daarvan.
1.1

Rol van inschrijver
De inschrijver van het team is de contactpersoon van het team. Dat houdt in dat alleen de contactpersoon
contact opneemt met de commissie Regge Survival en de verkregen informatie doorgeeft aan teamleden. Zo
dient de inschrijver alle teamleden op de hoogte te stellen van dit reglement. Daarnaast dient de inschrijver
tijdens de Regge Survival telefonisch bereikbaar te zijn. In geval van een calamiteit met een teamlid zal de
organisatie contact opnemen met de inschrijver.

1.2

Aansprakelijkheid
De inschrijver verklaart namens het team akkoord te zijn met de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement.
Dat betekent dat deelnemers en begeleiders voor eigen risico deelnemen aan de Regge Survival. ASV Atletics
en/of de organiserende commissie van de Regge Survival kan niet aansprakelijk worden gesteld.

1.3

Opgaaf persoonsgegevens
Het opgeven van onjuiste persoonsgegevens ontslaat de organisatie van al haar verplichtingen en
verantwoordelijkheden naar de contactpersoon. Daarbij kan het deelnemende team dat door de contactpersoon
is ingeschreven uitgesloten worden van deelname.

1.4

Verkeersregels
Ten tijde van de Regge Survival blijft het de verantwoordelijkheid van de deelnemers, begeleiders en
toeschouwers om de verkeersregels in acht te nemen. Zij dienen de verkeersregels en aanwijzingen van
verkeersregelaars en vrijwilligers op te volgen.

1.5

Overnemen van inschrijving
Alleen een inschrijving via het inschrijfformulier kan deelname aan de Regge Survival garanderen. De organisatie
van de Regge Survival kan bij het ophalen van het startbewijs vragen naar een legitimatiebewijs om te kijken of
de inschrijving klopt. Het verkopen en/of overnemen van startbewijzen is bij de Regge Survival niet mogelijk. De
commissie Regge Survival kan overgenomen teams uitsluiten van deelname.

1.6

Annuleren van inschrijving
Bij de Regge Survival is het mogelijk om de inschrijving tot vrijdag 1 mei kosteloos te annuleren. Daarna staat het
de organisatie vrij om annuleringskosten in rekening te brengen.

1.7

Financiële aansprakelijkheid
ASV Atletics en/of de commissie van de Regge Survival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële)
gevolgen indien het evenement geen doorgang kan vinden.

1.8

Deelnamebewijs
De deelnemers en begeleiders zijn verplicht de door de commissie verstrekte T-shirts te dragen tijdens de Regge
Survival. Vrijwilligers zullen deelnemers zonder het geldige T-shirt niet toestaan op het parcours.

1.9

Aanwijzingen vrijwilligers
Aanwijzingen van vrijwilligers moeten te allen tijde worden opgevolgd. Vrijwilligers zijn te herkennen aan een
oranje T-shirt en/of Regge Survival-keycord. Wanneer een team de aanwijzingen niet opvolgt, staat het de
commissie Regge Survival vrij om het team uit te sluiten van het evenement.

1.10
Hindernissen
De Regge Survival is een jeugdevenement. Dat betekent dat de hindernissen zijn bedoeld voor deelnemers
jonger dan 18 jaar. Begeleiders mogen niet over de hindernissen, tenzij deze deel uitmaakt van het parcours.
Hindernissen zijn over het algemeen in meervoud opgebouwd. Dat betekent dat er per hindernis maar één deel
afgelegd hoeft te worden.
1.11 Hinderlijk gedrag
Het vertonen van hinderlijk gedrag is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van het evenement. Hieronder
vallen bijvoorbeeld het hinderen van andere deelnemers, schade toebrengen aan eigendommen van anderen
en/of het niet met respect behandelen van vrijwilligers. De commissie Regge Survival is hierin leidend.
1.12 Fysieke conditie
Wanneer de deelnemer en/of begeleider zich inschrijft voor de Regge Survival, dan geeft zij daarbij aan in goede
gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken voor deelname aan de Regge Survival.
Hoewel de Regge Survival wordt gezien als eerste kennismaking met de survivalsport, mag de intensiteit daarvan
niet worden onderschat.
1.13 Zwemvaardigheid
Deelnemers en begeleiders dienen de zwemvaardigheid goed te beheersen. Deelnemers aan de 4 en 6 kilometer
zijn daarom verplicht om in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B.
1.14 Portretrecht
Door zich in te schrijven verlenen deelnemers en begeleiders bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking
van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal waarop de deelnemer of begeleider
zichtbaar is. Indien zij hier niet mee akkoord gaan, dienen ze dit expliciet vooraf aan te geven via
reggesurvival@atletics.nl.
1.15 Kennisneming
Deelnemers en begeleiders kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met bepalingen uit dit
deelnemersregelement.

