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De KWB bewaart enkel de gegevens die je op het inschrijvingsformulier vermeldt.
De KWB geeft de uitslag van de jogging door aan geïnteresseerde media en zet ze online
De gegevens worden met niemand anders gedeeld en voor geen andere doeleinden gebruikt
Je wordt tot 5 jaar na vandaag uitgenodigd voor de jogging. Als je dat niet wenst, kan je je uitschrijven
via jan.damen@telenet.be
5. Er kunnen foto’s gemaakt worden, en op de website www.bierloop.be geplaatst. Op eenvoudige vraag
van betrokkenen worden ze ook weer verwijderd.
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De Bierloop is enkel toegankelijk voor wie vooringeschreven is: geen daginschrijving mogelijk
Op de openbare weg geldt het algemeen verkeersreglement, ook voor lopers. Het parcours is NIET
verkeersvrij!
Lopers moeten in goede gezondheid zijn. Wie zich inschrijft, erkent zelf verantwoordelijk te zijn voor de
controle van zijn gezondheid en toestemming van zijn dokter te hebben.
Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald, tenzij met een geldig doktersbriefje.
Lopers zijn verzekerd volgens de voorwaarden bij Ethias.
Lopers zijn verplicht de instructies van seingevers en stewards te volgen. Indien niet, kunnen ze
uitgesloten worden op eenzijdige beslissing.
Lopers moeten in de toegewezen wave vertrekken, op straffe van uitsluiting.
We verwachten je pas 45’ vóór het vertrek van jouw wave.
De waves vertrekken strikt op tijd. Wie te laat is, heeft geen verhaal.
Seingevers verlaten hun post op een tijdschema van 7 km/u.
Fouten in de uitslag zijn mogelijk, zonder repercussies. De uitslag komt zo snel mogelijk online op
www.bierloop.be

CORONA-REGELS BIERLOOP HOLSBEEK-PLEIN
4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beslissingen van overheidswege om iedere activiteit te
verbieden.
5. Als de jogging niet doorgaat wegens een beslissing van de overheid, wordt het inschrijvingsgeld
terugbetaald.
6. Mensen die zich ziek voelen, mogen niet starten.
7. Het is aangeraden een mondmasker te dragen tot het moment van vertrek.
8. Iedereen is verplicht de nodige afstand van mekaar te houden.

