Algemene voorwaarden voor activiteiten vanuit buurtsportcoaches gem. Someren
1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene
voorwaarden en het reglement.
2. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie
zonder daarvoor vergoeding te claimen.
3. Deelnemen aan de activiteiten is geheel voor eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het
ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende
gezondheidsproblemen van de deelnemer.
4. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en
andere persoonlijke eigendommen van deelnemers.
5. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten,
wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
Aanvullende algemene voorwaarden voor obstakelrun vanuit organisatie
6. Ter aanvulling op eerder benoemd punt 4: Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan
de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
7. De deelnemer is verplicht gezondheidsproblemen vooraf te melden bij de organisatie.
8. De deelnemer zal geen gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of
besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt (lees ook corona), waarbij het risico
bestaat dat een dergelijk gebruik schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn
of de lichamelijke conditie van andere deelnemers.
9. Vanuit veiligheidsperspectief worden de instructies vanuit de organisatie altijd opgevolgd.
10. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of partner,
familie en/of vrienden en/of (een) nabestaande(n) mochten lijden ten gevolge van zijn
overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of ontstaan tijdens zijn deelname
aan de obstaclerun.
11. De deelnemer verklaart door de inschrijving dat de deelnemer bekend is met het feit dat
deelname aan de obstaclerun een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin
vereist, en verklaart dat deelnemer aan deze eis voldoet en zich door training en anderszins
voldoende heeft voorbereid op het evenement.
Restitutie inschrijfgelden
1. Restitutie van het inschrijfgeld vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval
mogelijk.
Inschrijvingsprocedure
1. Inschrijving is mogelijk via www.leefsomeren.nl, betaling geschiedt via IDeal.
2. Na ontvangst van de online inschrijving ontvangt u een e-mail als bevestiging.
Deelnamereglement

1. De activiteiten staan open voor kinderen van de groepen 1 t/m 8. Per activiteit wordt
aangegeven voor welke specifieke doelgroep dit is.
2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden/reglement niet voorziet beslist de
organisatie.

