Praktische informatie Kerstrun - Vrijdag 16 december 2022 – De Valkaart
Locatie
Winterdorp - De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp
Programma
19u30 – 3,2 km
20u30 – 9,6 km
Deelnameprijs
Kerstrun 3.2 km
• voorinschrijving - 10 euro
• daginschrijving – 12 euro
Kerstrun 9,6 km
• voorinschrijving - 10 euro
• daginschrijving - 12 euro
Leden van Sporta krijgen 1 euro korting (zowel bij voorinschrijving als dag-inschrijving) op
voorwaarde van voorlegging van hun lidkaart
Voorinschrijvingen
Voorinschrijvingen tot en met 15 december (24u)
• online via het inschrijvingsformulier op de website www.flacoostkamp.be. Aan de
inschrijving is een automatische betaling gekoppeld, na inschrijving ontvangt u een
bevestigingsmail.
• voorinschrijvingen zijn definitief, en kunnen nadien niet meer herroepen of gewijzigd
worden.
Afhalen startnummer : op 16 december vanaf 18.00 uur, in het Winterdorp (tent).
Daginschrijving op 16 december
Betaling :
• cash – bij voorkeur met gepast geld
• via de Bancontact Payconiq-app
Waar & wanneer :
• Tent Winterdorp, vanaf 18u
• Inschrijvingen worden afgesloten om 19u voor de 3,2km Kerstrun en om 20u voor
de 9,6 km Kertsrun
Parcours
Doorheen De Valkaart en de omliggende straten. Het parcours is volledig verkeersvrij, en
waar nodig afgezet met nadarafsluiting en linten.
Start en aankomst:
• Terrein voor de jeugdlokalen - De Valkaart

Tijdsregistratie
Voor beide Kerstrun’s gebeurt de tijdsregistratie aan de hand van een chip op het
borstnummer. Iedere loper zal dus zijn exact gelopen tijd kennen.
Bij de aankomst dienen de borstnummers onmiddellijk te worden afgegeven (de loper
neemt zelf zijn borstnummer af en deponeert dit in een doos).
Podiumhulde
•
•
•

Per run worden de eerste 3 dames en heren gehuldigd
Dit op basis van de volgorde van aankomst of bruto-tijden.
De huldiging vindt plaats vanaf 21u15 op het podium aan de aankomst.

Uitslagen
Uitslagen op basis van de nettotijd worden gepubliceerd op deze website ten laatste op 18
december, en kunnen ook bij FLAC Oostkamp (info@flacoostkamp.be ) worden opgevraagd.
Bevoorrading & prijzen:
• geen bevoorrading tijdens de wedstrijd.
• alle deelnemers worden na de wedstrijd verwend met een goodiebag
Kleedruimtes & douches:
Kleedruimtes en douches in “De Schakel”, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp
Verzekering, medische bijstand & aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid
Elke loper wordt geacht in voldoende fysieke conditie te zijn om aan de wedstrijd deel te
nemen. De loper neemt dan ook deel aan de wedstrijd onder eigen verantwoordelijkheid.
Medische bijstand
De organisatie voorziet medische bijstand vanwege het Rode Kruis mochten er ongevallen
plaatsvinden
Verzekering
Alle ingeschreven deelnemers zijn gedurende de wedstrijd verzekerd tegen lichamelijke
ongevallen via een verzekering afgesloten bij Sporta VZW.
Verwerking van uw persoonsgegevens
FLAC Oostkamp verwerkt deze via uw inschrijving doorgegeven persoonsgegevens louter
met het oog op de organisatie van de loopwedstrijd en het opmaken van de einduitslag.
FLAC maakt een via de website consulteerbare uitslag op, waarbij uw naam, geslacht, leeftijd
en eindtijd worden weergegeven.
Wij kunnen uw mailadres gebruiken om u te informeren over toekomstige loopwedstrijden
die FLAC. Indien u dit niet wenst volstaat een mail gericht aan info@flacoostkamp.be.
Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, en in geen geval uitgewisseld
met derde partijen.
Voor verdere informatie en klachten kan u steeds terecht op info@flacoostkamp.be.

