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ALGEMENE VOORWAARDEN FLOREAL BOS- EN NATUURLOOP/WANDELING KOTK

Datum: 12 september 2021
Activiteit: lopen of wandelen
Locatie: Camping Floreal Kempen, Herentalsesteenweg 64, 2460 Lichtaart Start: 8u - 13
Afstand: +/- 3/6/9/12/15 km - kinderwandeling 1.5 km
Geen tijdsregistratie

• Ik verklaar hiermee dat ik voor de deelname in voldoende mate heb getraind, dat ik lichamelijk gezond ben en dat ik mij van een medische bevestiging van
mijn gezondheidstoestand heb verzekerd.

• Door deelname aan het loopevenement van de Bosloop KOTK verklaart de deelnemer zich te houden aan de social distancing- en veiligheidsregels met
betrekking tot Covid-19 op het moment van het evenement.

• Ik kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld omwille van:
-  Niet doorgaan van het evenement door overmacht,
-  Niet-deelname door de persoon die zich inschreef door om het even welke oorzaak (blessures, ziekte, familiale aangelegenheden, etc...

• Deelname is enkel geldig na voorinschrijving en het betalen v/h inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE17 7350 4312 9521.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van persoonlijke bezittingen.
• Persoonlijke gegevens zijn bestemd voor de organisatie, deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van foto/film door de organisatie. Bosloop

Floreal KOTK zal de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de acties tvv Kom op tegen kanker/100km-run KOTK.
• Deelnemen geschiedt voor eigen risico. Bosloop Floreal KOTK is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn

deelname. Bosloop Floreal KOTK is niet aansprakelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen.
• De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de deelnemers
• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen
• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen afval achterlaat langsheen het parcours of in de door de organisatie ter beschikking gestelde lokalen.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke of andermans bezittingen.
• De deelnemers zien af van enige claim voor schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt

zijn door deelname aan deze loopwedstrijd.
• De organisatoren kunnen in geen enkel geval burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.
• De organisatie van Bosloop Floreal KOTK is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan de door hen georganiseerde loopevenement te

accepteren of te weigeren.
• Elke deelnemer dient de richtlijnen van de organisatie, alsook van de seingevers en de politie te respecteren en op te volgen.
• Wij respecteren uw privacy. Door deelname aan dit evenement verklaart de deelnemer zich stilzwijgend akkoord met deze deelname- & privacyvoorwaar

den conform de GDPR.
• De sfeerfoto’s die genomen worden tijdens dit evenement worden enkel gebruikt om een sfeerverslag op te maken en kunnen gedeeld worden op de soci

ale media. De emailadressen voortvloeiend uit de inschrijvingen zowel offline als online dienen om uw (voor)inschrijving te controleren en kunnen gebruikt
worden om u volgend jaar op de hoogte te stellen van een komende uitgave van dit evenementen en kunnen gedeeld worden met commerciële partners 
voor promotionele doeleinden.




