Voorwaarden deelname Liemerse Landloop
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Deelname aan de Liemerse Landloop is geheel op eigen risico.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van
persoonlijke eigendommen.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
De inschrijving is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
Het startnummer dient op de borst gedragen te worden en mag niet worden afgedekt. In het
startnummer is een chip verwerkt voor de tijdsregistratie. Deelname zonder zichtbaar
startnummer is niet toegestaan.
Instructies van wedstrijdleiding, EHBO, verkeersregelaars en overige medewerkers dienen te
worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze instructies kan mogelijk diskwalificatie tot
gevolg hebben.
De minimumleeftijd voor deelname aan de zogenaamde ‘Kidsrun’ is 4 jaar. De Maximale
leeftijd aan de Kidsrun is 12 jaar.
Voor deelname aan de 5 km of 10 km wedstrijd is de minimumleeftijd 13 jaar.
Achter de laatste loper tijdens de 5 km en 10 km wedstrijd rijdt een auto van de organisatie.
Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby vervoersmiddel mee te
doen.
Het is niet toegestaan deel te nemen met een huisdier, al dan niet aangelijnd.
Het is niet toegestaan deel te nemen met een rolstoel.
Het is niet toegestaan dat een begeleider, trainer, teamgenoot, partner, familie, kennis etc.
meefietst of meerijdt met u. Een uitzondering hierop wordt alleen met toestemming van de
organisatie gemaakt.
Deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand, uitsluitend ten behoeve
van de organisatie van de Liemerse Landloop.
Deelnemers gaan akkoord met het eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video, digitaal voor promotionele doeleinden en/of op sociale media zoals Facebook,
Instagram of Twitter, uitsluitend ten behoeve van de Liemerse Landloop, zonder daarvoor
enige vergoeding te kunnen eisen.
De Liemerse Landloop zal niet doorgaan indien overheidsmaatregelen dit eisen. In dat geval
blijft de inschrijving staan tot het eerstvolgende moment dat de Liemerse Landloop
georganiseerd wordt. Inschrijfgeld wordt niet gestorneerd aan deelnemers.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de
wedstrijdleiding.
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