Deelnemersreglement
Wandeltochten

Organisatie:
De wandeltocht wordt onder auspiciën van KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (lid van de NOC-NSF) en de Wandelregio Utrecht/Flevoland
georganiseerd door: Wandelsport Vereniging Jong en Vrolijk te Utrecht (verder te noemen de organisatie).
Acceptatie Deelnemersreglement:
Bij inschrijving, en dus de deelname, gaat men akkoord met de bepalingen genoemd in deze deelnemersreglement.
Het deelnemersreglement is beschikbaar op de startlocatie (inschrijftafel) en op de website van de organisatie.
Een verkort deelnemersreglement, met verwijzing naar deze reglement, zal op een zichtbare plek op de startlocatie zichtbaar worden gesteld.
Definitie van wandelen:
Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaart bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het
lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. (hardlopen, joggen of rennen valt dus niet onder wandelen)
Deelname:
Deelname aan de wandeltocht staat open voor individuele wandelaars en groepen/verenigingen.
Deelname aan de wandeltocht staat open voor leden en niet leden van een wandelsportorganisatie.
De wandeltocht is geen prestatietocht en kent ook geen wedstrijdelement.
Een groep bestaat uit ten minste 11 personen, inclusief de groepsleiding.
Een (groep)begeleider dient minimaal 18 jaar te zijn.
Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
Deelnemers onder de 16 jaar dienen te wandelen onder begeleiding/toezicht van een volwassenen.
Deelnemers onder de 18 jaar vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de ouders/voogd.
Verder dient de deelnemer om de wandeltocht te kunnen volbrengen voldoende (voorzorg)maatregelen te hebben getroffen aangaande een toereikende
lichamelijke conditie, training, voeding & drinken, schoeisel & kleding en eventuele gebruik en aanwezigheid van medicijnen.
Bij twijfel over uw gezondheid/lichamelijke conditie is het verstandig vooraf uw (huis-)arts te raadplegen. Gebruikt u medicijnen of heeft u last van
aandoeningen (bijv. epilepsie, suikerziekte, hart etc.) is het verstandig om dit en de gegevens van uw medicijnen en thuisfront gegevens op papier te
vermelden en bij u te dragen mocht dit onverhoopt nodig zijn.
De organisatie kan een deelnemer vragen om een kortere afstand te nemen met oogpunt op gezondheid en/of veiligheid.
Deelname door mensen met een beperking:
Personen met een lichamelijke beperking, zoals rolstoelgebruikers, zullen als deelnemer worden aangemerkt.
Voor deze doelgroep wordt voortijdige kennisgeving aan de organisatie op prijs gesteld. Zodoende kan in overleg bekeken worden of de wandeltocht
daarvoor geschikt is en/of dat er nog extra voorzieningen of maatregelen getroffen dient te worden.
Let op! kinderen die nog niet kunnen lopen en/of in buggy’s/kinderwagens worden voortbewogen kan niet als deelnemer worden gezien.
Deelname met hulpmiddelen:
Binnen de wandelsport kennen we verschillende soorten wandeltechnieken waarbij sommige ook gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen.
Denk hierbij aan GPS-toestellen en Poles/wandelstokken (Nordic Walking). Deelname met behulp hiervan is geen bezwaar, mits men geen hinder
oplevert bij andere.
Starten & Finishen:
Iedere wandelaar dient zich eigen aangemeld en ingeschreven te hebben voor de wandeltocht.
Bij deelname is daarvoor het inschrijfbedrag per persoon voor verschuldigd.
Deelname is pas volledig zodra het verschuldigde bedrag is voldaan.
Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
Leden van een erkend wandelsportorganisatie ontvangen, enkel op vertoon van een geldig lidmaatschapspas, een reductie op het inschrijfgeld.
Aanmelden voor deelname kan uitsluitend op de gestelde inschrijfdagen/tijden bij de inschrijftafel.
Inschrijving kan geschieden doormidden van een ingevulde en ingeleverde inschrijfformulier en aanmelding bij de inschrijftafel.
Er wordt een meerprijs op het inschrijfgeld berekend voor een herinnering (+soep tijdens onze Snerttocht) .
Er zijn starttijden per afstanden ingesteld.
Afmelden bij terugkomst dient te geschieden bij de inschrijftafel doormiddel van uw startkaart. Wij weten dan dat u veilig terug bent. De wandeltocht
en dus ook het startbureau kent een sluitingstijd. Heeft u zich voor die tijd niet (af)gemeld dan wordt u als uitgevallen beschouwd en moet de
organisatie aannemen dat u veilig van de wandeltocht bent teruggekeerd en naar huis bent gegaan.
Wandelboekjes:
Heeft u een wandelboekje dan kunnen wij deze voorzien van een stempel en een plaatje/inlegvel
Ook bieden wij u de mogelijkheid tot aanschaf van een wandelboekje voor zover de voorraad strekt.
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Routes:
Ter ondersteuning van de papieren routebeschrijving is de wandelparkoers voorzien van geplastificeerde pijlen.
Passeren (inhalen) van groepen:
Het in passeren (inhalen) van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers en groepen.
Controle:
Tijdens de wandeling kan het voorkomen dat op niet bekend gemaakte plaatsen een deelname controle wordt uitgeoefend waarbij u om de startkaart wordt
gevraagd. Hierop wordt dan om uw medewerking gevraagd.
Honden
Het meenemen van (geleide)honden tijdens de wandeltocht is toegestaan mits dit geen gevaar of overlast geeft voor de overige deelnemers. Bij klachten van
andere deelnemers heeft de organisatie het recht om betreffende hond of honden van verdere deelname uit te sluiten. De hond kan niet worden
ingeschreven als deelnemer.
Afval
De organisatie verzoekt de deelnemer de afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken of bij het ontbreken daarvan deze mee te nemen tot deze op
juiste wijze afgevoerd kan worden. Houd de buurt en (wandel)omgeving dus schoon.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd en worden opgehaald op de startlocatie bij de inschrijftafel.
De niet opgehaalde voorwerpen zullen na de wandeltocht nog gedurende 1 week worden bewaard.
Respect:
In de buurt van kerken, begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, rouwstoeten, en dergelijke dient u deze op gepaste wijze te passeren. (niet zingen, geen
lawaai, niet vloeken/schelden en eventuele vlaggen/spandoeken omlaag houden)
Het is verboden om uiting te geven aan een bepaald staatkundig streven door het meevoeren van vlaggen, spandoeken, dragen van kledingstukken etc.
Het is niet toegestaan vlaggen/spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen (bijv. doodskop).
Respecteer ook onze vrijwilligers, de overige deelnemers , weggebruikers etc. zoals u dat ook betaamt.
Medische verzorging:
Tijdens de wandeltocht zal de plaatselijke EHBO-vereniging worden ingezet voor verlening van de eerste hulp waar nodig is.
De startlocatie is bereikbaar op het telefoonnummer welk zich op de routebeschrijving staat vermeldt.
De organisatie neemt dan contact op met de dienstdoende EHBO hulpverlener.
Bij echte noodgevallen dient u uiteraard het landelijke alarmnummer (112) te bellen.
Plaats op de weg voor de wandelaar:
De deelnemer worden geacht de wandelroute zo veilig mogelijk te bewandelen. Hierbij kan veelal gebruik worden gemaakt van het voetpad of aanwezige
fietspad. Ontbreekt deze dan kan men veelal aan de linkerkant (groepen rechts) van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt aangegeven door de
organisatie, verkeersregelaars of politie.
Het is verboden om met meer dan drie personen naast elkaar te lopen. In een colonne opstelling van drie personen naast elkaar mag de lengte niet langer
dan 30 personen hebben. De leiding dient voor en/of achter de groep lopen.
Aansprakelijkheid & Veiligheid:
Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. De organisator is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze
verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander door de
deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de aangegeven route te volgen.
Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie, toezichthouders en hulpdiensten dienen te worden opgevolgd.
De organisatie kan de wandeltocht (of en deel daarvan) stop zetten als de veiligheid in het geding komt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden. (zie ook elders)
De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijflimieten in stellen op de wandeltocht(en).
Verkeersregelaars:
Als verkeersregelaar heeft men tot taak om niet alleen u als deelnemer veilig over te laten steken maar ook het regelen van de overige verkeergebruikers
zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en de doorstroom soepel blijft verlopen. Ieder weggebruiker (ook als voetganger) is verplicht om de
aanwijzingen/instructie van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren daarvan is een strafbaar feit en kan door de politie beboet worden.
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Calamiteiten
Op grond van extreem weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht, heeft de
organisatie het recht om de route, start-/finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de wandeltocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Er bestaat dan geen
recht op teruggave van het inschrijfgeld.
Extreem Weersomstandigheden
Met extreem weersomstandigheden wordt verstaan zeer zware storm, onweersbuien of extreem hoge/lage temperaturen. We hebben het dus niet over een
normale regenbui of een plaatselijke onweersbui elders dan op locatie/parkoers. Het moet dus echt extreem noodweer zijn.
Na intern beraad door de organisatie zal besloten worden of de wandeltocht wel of geen doorgang krijgt en of dit aangepast dient te worden. (bijv. inkorten
parkoers, inschrijftijden of annuleren van bepaalde afstanden). Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met afstanden, leeftijden deelnemers,
weersituatie etc.
Is de afgelasting ruim van te voren bekend dan zal de organisatie zijn uiterste best doen om dit zo goed mogelijk kenbaar te maken. Te denken valt aan de
website van de organisatie en wandelbond, mailberichten en start/finishlocatie.
Het is niet voorkombaar dat de weersituatie zich tijdens de wandeltocht alsnog omslaat (verslechterd) of ontstaat.
In dat geval mogen de deelnemers hun wandeling direct staken.
Privacy:
Uiteraard respecteert onze organisatie uw privacy. De organisatie zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonlijke informatie omgaan en deze
enkel voor de wandeltochten gebruiken. De verkregen persoonsgegevens zullen nimmer aan derde beschikbaar worden gesteld of worden verkocht.
Tijdens de wandeltochten zullen de persoonsgegevens enkel worden gebruikt ter naleving van het deelnemersreglement, controlerende, administratieve,
informatieve en statistische redenen.
Deelnemer gaat akkoord met gebruik van afgegeven mailadres zulks en enkel om hen op de hoogte te houden van de door de organisatie gehouden
wandeltochten. De mailadressen worden niet zichtbaar gemaakt aan derde. Indien men dit niet (meer) op prijs stelt dan kan men dat aangeven en zal het
mailadres worden verwijderd.
Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, foto, film, video, website e.d. bedoelt voor promotionele of voorlichtende
doeleinden van de organisatie zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoedingen of eigendomsrechten claimen.
Slotbepaling:
Daar waar het deelnemersreglement zich niet in voorziet wordt dit bepaalt door de organisatie of activiteiten coördinator.
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