
Algemeen reglement :

1. Leeftijden :
De leeftijdsbegrenzing is ingevoerd om de misbruiken van jeugdige sporters tegen te gaan. De verschillende afstanden zijn 
toegelaten voor kinderen en joggers, maar begrensd inzake leeftijd.

a. kinderjogging 200 m : tot en met 6 jaar
b. kinderjogging 500 m : vanaf 7 jaar tot en met 9 jaar
c. kinderjogging 1000 m : vanaf 10 jaar tot en met 12 jaar
d. jogging 3 km : vanaf 6 jaar
e. jogging 6 km : vanaf 12 jaar
f. jogging 9 km : vanaf 12 jaar (adviesleeftijd : 16 jaar)

2. Gezondheid :
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer (of zijn verantwoordelijke) voldoende gezond te zijn om deel te nemen aan dit
evenement en bevestigt dat er geen enkel medisch beletsel bestaat om deel te nemen.

3. Verantwoordelijkheid :
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer (of zijn verantwoordelijke) op eigen verantwoordelijkheid deel te nemen en geen
verhaal uit te oefenen t.o.v. de organisatie en zijn verantwoordelijken. De deelnemer ontslaat de organisator en zijn medewerkers
van iedere verantwoordelijkheid bij een gebeurlijk ongeval of ander incident.

4. Verzekering :
De organisatie  heeft voor  haar deelnemers aan dit  evenement een verzekering  afgesloten tegen gebeurlijke ongevallen.  De
deelnemer, slachtoffer van een ongeval (plotse gebeurtenis), kan een aanvraag hiertoe indienen bij de organisatie. De bewijslast
berust bij de deelnemer.

5. Prijzen :
Voor de deelnemers aan de kinderjoggings zijn er naturaprijzen voorzien. De prijzen zullen overhandigd worden onmiddellijk na
aankomst voor zover er voldoende prijzen aanwezig zijn.
Voor de deelnemers aan de joggings van 3 km, 6 km en 9 km zijn eveneens naturaprijzen voorzien. De prijzen zullen overhandigd
worden tegen afgifte van het borstnummer na aankomst in het lokaal van de inschrijvingen voor zover er voldoende prijzen
aanwezig zijn. Bij de prijsuitreiking zal door loting de verschillende tombolaprijzen toegekend worden. Aanwezigheid is vereist.
Voor de tombolaprijzen komen enkel de deelnemers van de 3 km, 6 km, 9 km in aanmerking.

6. Borstnummer en chip :
Iedere deelnemer ontvangt een briefomslag met borstnummer, chip en een info-blad. De chip moet aan de schoen bevestigd
worden, anders zal er geen registratie in de uitslag zijn. Deze chip wordt ook aan de aankomst afgenomen door een medewerker.
De  deelnemers  die  de  aankomst  niet  bereiken  moeten  hun  chip  inleveren  aan  de  aankomst  of  op  het  secretariaat  aan  de
inschrijvingen. Het borstnummer moet na de jogging ook ingeleverd worden bij de stand van de inschrijvingen. De deelnemer
ontvangt dan ook een handdoek en een bon voor één spaghetti. Bij het niet inleveren van de chip dient de deelnemer een bedrag
van 3 € te betalen.

7. Algemeen :
De deelnemer gaat akkoord  met het eventueel  gebruik van zijn  beeltenis  in  druk,  foto,  film,  video  of ander medium,  voor
recreatieve of promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen. 


