1.1

Deelnemersreglement Regge Survival 2019
Alle deelnemers en begeleidende ouders dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende
reglement. De inschrijver van een team geeft voor het bevestigen van de inschrijving aan dat
hij/zij op de hoogte is van het reglement en hiermee akkoord gaat.

1.2

Aansprakelijkheid
De deelnemers en begeleidende ouders nemen voor eigen risico deel aan de Regge Survival.
Hiertoe dienen zij tijdens de inschrijving middels het plaatsen van een ‘vinkje’ akkoord te gaan
met de aansprakelijkheid.

1.3

Opgaaf persoonsgegevens
Het opgeven van onjuiste persoonsgegevens ontslaat de Survivalrunbond Nederland en de
commissie Regge Survival van al haar verplichtingen en verantwoordelijkheden naar de
inschrijver. De inschrijver kan uitgesloten worden van deelname aan de Regge Survival.

1.4

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

1.5

Overnemen van inschrijving
Bij de Regge Survival is het niet mogelijk om een inschrijving over te nemen van anderen.
Bovendien is het niet toegestaan om deel te nemen aan de Regge Survival onder andermans
naam. 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. Bij overtreding van dit artikel kan de Survivalrunbond Nederland
besluiten om de deelnemer uit te sluiten van andere survivalruns.

1.6

Annuleren van inschrijving
Bij de Regge Survival is het mogelijk om de inschrijving tot zondag 21 april kosteloos te
annuleren. Daarna staat het de commissie vrij om annuleringskosten in rekening te brengen.

1.7

Financiële aansprakelijkheid
De commissie Regge Survival en de Survivalrunbond Nederland kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet doorgaan van de Regge Survival.

1.8

Deelnamebewijs
De deelnemers en begeleidende ouders zijn verplicht de door de commissie verstrekte T-shirts te
dragen tijdens de Regge Survival. Vrijwilligers zullen deelnemers zonder geldig deelnamebewijs
niet toestaan op het parcours.

1.9

Aanwijzingen vrijwilligers
Aanwijzingen van vrijwilligers, herkenbaar aan oranje T-shirt en/of Regge Survival-keycord,
moeten te allen tijde worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen is verboden op
straffe van diskwalificatie.

1.10
Hindernissen
De hindernissen zijn bedoeld voor de deelnemers (onder de 18 jaar). Begeleidende ouders
mogen niet over de hindernissen, tenzij deze deel uitmaakt van het parcours. De hindernissen
zijn over het algemeen in meervoud gebouwd. Dat betekent dat er per hindernis maar één deel
afgelegd hoeft te worden. Hierin zijn de vrijwilligers leidend.
1.11 Prikkeldraadversperringen
Op het parcours kunnen nog prikkeldraadversperringen aanwezig zijn. Dit is duidelijk aangegeven
doordat rood-wit lint om het draad is gewikkeld. Alleen op deze plaatsen mag de
prikkeldraadversperring worden gepasseerd.
1.12 Hinderlijk gedrag
Het vertonen van hinderlijk gedrag is niet toegestaan en kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
Hieronder valt bijvoorbeeld het dwarszitten van andere deelnemers, schade toebrengen aan
eigendommen van anderen of het niet met respect behandelen van vrijwilligers.
1.13 Respect
Deelnemers en begeleidende ouders dienen andere deelnemers, vrijwilligers en andere
aanwezigen met respect te behandelen.
1.14 Fysieke conditie
Hoewel de Regge Survival vaak gezien wordt gezien als eerste kennismaking met de
survivalsport, geeft de deelnemer en/of begeleidende ouder aan in goede gezondheid te
verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken.
1.15 Zwemvaardigheid
Deelnemers en begeleidende ouders dienen de zwemvaardigheid goed te beheersen.
Deelnemers aan de 4 en 6 kilometer dienen in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B.
1.16 Portretrecht
Deelnemers en begeleidende ouders verlenen bij voorbaat toestemming aan de organisatie van
de Regge Survival voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s
en/of beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te
claimen. Indien zij hier niet mee akkoord gaan, dienen ze dit expliciet vooraf aan te geven via
reggesurvival@atletics.nl.
1.17 Kennisneming
Deelnemers en/of begeleidende ouders kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met
bepalingen uit dit deelnemersregelement.

