
Gebruiksvoorwaarden 

1. San Silvestercross is een loopwedstrijd georganiseerd door Sportcomite Sint-

Eloois-Winkel. 

2. De 44ste editie gaat door op zondag 29 december 2019. Start kleine cross 

wordt gegeven om 17u15. Grote cross start om 17u45. Jongerencross vanaf 

16u15. 

3. De deelnemers kunnen kiezen uit 4.25 km (1 ronde) of 8.50km (2 ronden). 

Deelname aan beide crossen kan, mits dubbele inschrijving. Jongeren 

(geboortejaar in 2010 of later) kunnen deelnemen aan de jongerenwedstrijd. 

Jongeren die (eveneens) deelnemen aan de kleine of grote cross kan 

uitsluitend mits begeleiding en onder diens verantwoordelijkheid. 

4. Deelname kan door inschrijven en betalen de dag zelf. 

5. Vooraf online inschrijven kan via www.sansilvestercross.be. De deelname is 

pas definitief bij ontvangst van de betaling. 

6. De deelnameprijs omvat organisatie van de wedstrijd, elektronische 

tijdsopname aan finish, online foto’s en resultaten op 

www.sansilvestercross.be. Bij inschrijven is de deelnemer verzekerd via 

SPORT.VLAANDEREN. 

7. De organisatie voorziet voor iedere deelnemer een prijs. Prijsuitdeling meteen 

aan de finish. 

8. Reeksprijzen voor top 3 kleine en grote cross. Reeksprijzen top 3 

Ledegemnaars kleine en grote cross. Alsook prijs voor winnaar 

bedrijven/verenigingencompetitie kleine en grote cross. Lucky Loser 

(sportiviteitsprijs) wordt verloot onder alle aanwezige deelnemers. 



9. Prijsuitreiking om 19u15 in zaal de L!nk. Om aanspraak te maken op een prijs, 

is aanwezigheid bij prijsuitreiking vereist. 

10. Bedrijven en verenigingen worden pas in het klassement opgenomen als de 4 

lopers de finish bereiken. Klassement wordt berekend als gemiddelde 

aankomsttijd van de 4 lopers.  

11. De organisatie doet er alles aan om naargelang de weersomstandigheden de 

wedstrijd te laten doorgaan. Bij niet doorgaan van de wedstrijd, kan de 

deelnemer geen aanspraak op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

12. De organisatie stelt gratis kleedkamers en douches in de sporthal  ter 

beschikking van de deelnemers. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor 

diefstallen of verlies van voorwerpen in de sporthal. 

13. Door inschrijving bevestigt de deelnemer op de hoogte te worden gehouden 

met online nieuwsbrieven (via MailChimp) van volgende edities en praktische 

info omtrent het evenement. 

14. Door inschrijving bevestigt de deelnemer akkoord te zijn dat foto’s genomen 

worden tijdens het event en deze op de website publiek toegankelijk zijn. Op 

uw vraag is het mogelijk een foto te verwijderen mits u zich kan identificeren 

met de persoon op de foto. 

15. Door inschrijving bevestigt de deelnemer op de hoogte te zijn van het privacy-

beleid omtrent de door u verstrekte gegevens. De privacyverklaring is terug te 

vinden op de website www.sansilvestercross.be. 

 


