Spelregels/ algemene voorwaarden
Veldrit clinic 3 november 2018
De veldrit clinic op 3 november met Lars Boom is een initiatief van Team Brabant
Sport. Doelstelling van Team Brabant Sport is om, samen met Brabantse
topsporters, zoveel mogelijk Brabanders te inspireren om te (gaan) bewegen
(sportstimulering).
Artikel 1. DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Deelnemer(s): Onder deelnemer(s) wordt verstaan de individuele deelnemers die als deelnemers
aan de clinic geregistreerd zijn bij de organisatie. Deelname aan de clinic is uitsluitend
mogelijk voor natuurlijke personen die de door de organisatie vastgestelde minimumleeftijd van
10 jaar en maximumleeftijd van 12 jaar hebben bereikt.
b. Organisatie: Onder organisatie wordt verstaan Stichting Team Brabant Sport.
Artikel 2. INSCHRIJVING
1. De inschrijving voor de clinic start op 16 oktober en sluit op 24 oktober.
2. De inschrijving voor de clinic vindt plaats via de website www.teambrabantsport.nl
3. Uit alle inschrijvingen/motivaties worden willekeurig deelnemers geselecteerd. Iedereen wordt persoonlijk
via mail over de uitslag geïnformeerd.
4. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen.
Artikel 3. DEELNAME
1. De minimale leeftijd van de deelnemer is 10 jaar en de maximale leeftijd 12 jaar. Het geboortejaar
van de deelnemers ligt tussen 2004-2006.
Artikel 4. KLEDING
1. Deelnemers met ervaring dienen wielerkleding inclusief een helm (verplicht) te dragen. Voor kinderen
zonder ervaring wordt voor materiaal gezorgd.
2. Maatregelen tegen eventuele schade of diefstal van de fiets is eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 5. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN
1. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het
programma.
2. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare
omstandigheden de clinic te annuleren.
Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan de clinic is te allen tijde geheel op eigen risico.
2. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard
dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of
ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan de clinic van 3 november 2018.
3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of
eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een
aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een
adequate ziektekostenverzekering.
4. De deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de
verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de Deelnemer zich
hiervoor apart te verzekeren.
5. Deelnemers mogen 1 ouder/begeleider meenemen.
Artikel 7. PORTRETRECHT
1. Deelnemer verleent toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het event
gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Foto’s zullen niet voor

commerciële doeleinden gebruikt worden.

Artikel 9. VEILIGHEID
1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
Artikel 10. OVERIGE
1. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van de spelregels, besluit de organisatie wat de
handelswijze moet zijn.
VRAGEN?
Neem dan contact op met Team Brabant Sport
E-mail: merel@teambrabantsport.nl
Telefoonnummer: 0162-387 387

