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1 Startvoorwaarden
1.1 Inschrijving
Tijdens Cycle for Hope mogen slechts de personen die bij de organisatie
bekend zijn als deelnemers deelnemen.
	1.1.1 R
 egistratie als deelnemer
Voor alle deelnemers geldt dat deze personen bij de organisatie moeten
worden geregistreerd. Deelnemers zijn pas geregistreerd als zij op de
website als deelnemer worden vermeld. Iedere deelnemer meldt zich
persoonlijk aan en voldoet daarbij de betaling van het inschrijfgeld. De
registratie van deelnemers is in het geval van een teamdeelname een
verantwoordelijkheid van de teamcaptain.
1.1.2 S
 amenstelling MTB-Marathon team
Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 mountainbikers.
1.2 	Inzet voertuigen als verblijf
Deelnemers aan de MTB-Marathon kunnen campers of caravans inzetten als
verblijfplaats voor deelnemers die niet fietsen. Op de startlocatie mogen maximaal 4 voertuigen (inclusief bijbehorende auto’s) per team aanwezig zijn.
Tenten worden hierin niet meegerekend.

2 Startprocedure Cycle for Hope
2.1 	Procedure op de Cycle for Hope startlocatie.
Een deelnemer meldt zich uiterlijk 30 minuten voor het bepaalde starttijdstip
op de startlocatie. In deze tijd bereidt de deelnemer zijn/haar verblijfplaats en
materiaal voor. Teams halen hun GPS-tracker op bij de organisatie.
2.2 Procedure starten
Iedere deelnemer meldt zich 10 minuten voor het starttijdstip present op de
startstreep, bij de starter van Cycle for Hope.
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3 Algemene Bepalingen
3.1 	Aansprakelijkheid organisatie
Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg
van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige
schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of
overlijden.
3.2 	Medische verzorging en overige ondersteuning
Teams en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor medische verzorging. Ook
bij calamiteiten, zoals schade of pech met voertuigen geldt voor het team, dan
wel de individuele deelnemer, een eigen verantwoordelijkheid. De organisatie
aanvaardt geen verantwoordelijkheid en het team, dan wel de deelnemer, vrijwaart de organisatie hiervan bij voorbaat. De organisatie zal op verzoek van
een deelnemer ondersteuning en advies bieden voor zover dit tot haar mogelijkheden behoort.
Indien men medische of andersoortige ondersteuning wenst, dient dit telefonisch gemeld te worden bij de meldkamer (bereikbaar op het noodnummer),
onder vermelding van de aard van gewenste ondersteuning en de locatie waar
men zich bevindt. Ook hierbij geldt dat na een verzoek tot ondersteuning de
organisatie gevrijwaard blijft van elke vorm van aansprakelijkheid.
Indien naar eigen bevinding, directe (levensreddende) hulp noodzakelijk is, dan
MOET men zelf het alarmnummer bellen (112), waarna een regionale hulpverleningsdienst wordt ingeschakeld. De deelnemer verplicht zich de organisatie
hiervan vervolgens direct in kennis te stellen via de meldkamer.
3.3 Niet voorziene zaken
Waar het reglement niet voorziet, beslist de Toertochtleider Cycle for Hope.
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4 Bepalingen Deelnemers
4.1 Zich houden aan de verkeersregels
De deelnemers aan Cycle for Hope dienen zich aan de algemene en lokale
(verkeers-)regels te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit
de organisatie).
4.2 	Wijze van deelnemen door de mountainbikers
Van een team moet ten minste 1 mountainbiker, bij voortduring, fietsend
deelnemen aan de Cycle for Hope MTB-Marathon.
4.3 Zichtbaarheid en bescherming van deelnemers
Alle deelnemers, dus ook niet fietsende deelnemers, die zich op de openbare
weg, of direct aan de route begeven, moeten op tijden gelegen tussen 20.00
uur en 08.00 uur EN bij atmosferische storingen van bijzondere aard, (bijvoorbeeld regen, mist, enz. met een zicht van minder dan 200 meter) goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer.
Deelnemers zijn daarom verplicht op deze tijden fluorescerend kleding (geel of
oranje) te dragen, voorzien van reflectiemateriaal aan zowel voor- als achterzijde.
Deelnemers zijn verplicht goede verlichting te voeren op de fiets: rood licht aan
de achterzijde en wit licht aan de voorzijde.
Het dragen van een helm is verplicht.
4.4 Parkeren
Parkeren op de startlocatie is uitsluitend toegestaan op daarvoor bestemde
plaatsen.
4.5 Opgave, verlaten parcours of bijzonderheden
Deelnemers zijn verplicht in geval van opgave, het verlaten van het parcours,
of bijzonderheden met grote vertragende gevolgen, dit zo spoedig mogelijk te
melden aan de organisatie via het noodnummer.
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5 Bijzondere bepalingen
5.1 Geluidoverlast e.d.
Het is tijdens Cycle for Hope niet toegestaan geluidsignalen te produceren met
enig voorwerp dan wel toestel waardoor de rust onnodig wordt verstoord of kan
worden verstoord. Ook het veroorzaken van (geluid)overlast op enige andere
wijze dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
5.2 Weggooien of achterlaten van afval of ander vuil
Het is verboden dat een deelnemer aan Cycle for Hope afval of ander vuil
(waaronder fecaliën) achterlaat op daarvoor niet bestemde plaatsen. Op de
startlocatie wordt het afval ingezameld.
5.3 Evangelisatieactiviteiten
Evangelisatieactiviteiten tijdens Cycle for Hope zijn niet toegestaan zonder
voorafgaand overleg met de organisatie. Indien activiteiten plaatsvinden buiten
de afgesproken voorwaarden, wordt het betreffende team uitgesloten van
deelname.
5.4 Nuttigen van alcohol
De start- en finishlocatie van de MTB-Marathon bevindt zich op terrein van
Stichting De Hoop. Op dit terrein is het verboden om alcohol te nuttigen,
aangezien hier cliënten worden behandeld voor alcohol- of drugsverslaving.
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6 Sancties en uitsluiting
6.1 Uitsluiting
Uitsluiting houdt in dat een deelnemer of team niet mag deelnemen aan Cycle
for Hope, of tijdens Cycle for Hope uit de tocht wordt genomen door de organisatie. Deelnemers die toch op eigen initiatief starten of verder fietsen zullen
voor de daaropvolgende twee (2) jaar worden uitgesloten van deelname, als
team (collectief) en als individuele deelnemer. Bij constatering van een
overtreding welke uitsluiting tot gevolg heeft, zal de sanctie zo spoedig mogelijk
ten uitvoer worden gebracht. De toertochtleider van Cycle for Hope zal deze
sanctie ten uitvoer brengen door de deelnemer of teamcaptain van het desbetreffende team van de sanctie op de hoogte te brengen.
6.2 Verweer tegen een opgelegde sanctie
Tegen een beslissing van een organisatiemedewerker naar aan leiding van een
opgelegde sanctie kan uitsluitend na afloop, en tot uiterlijk 48 uur na het einde
van Cycle for Hope, schriftelijk worden geprotesteerd. Dit protest zal door het
bestuur van Stichting Vrienden van de Hoop binnen drie (3) weken worden
beoordeeld, de uitspraak hiervan is bindend.
Een eventueel voorgenomen protest heeft tijdens Cycle for Hope geen opschortende werking van de sanctie tot gevolg.

7 Definities
7.1 Definitie Organisatie:
Bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Hoop.
7.2 Definitie toertochtleider
De direct verantwoordelijke voor het totale verloop van de Cycle for Hope MTBMarathon. Ook verantwoordelijk voor de naleving van de reglementen tijdens
het evenement. De toertochtleider legt verantwoording af aan de directeur van
Stichting Vrienden van de Hoop.
7.3 Definitie Meldkamer
Vanuit het vertrek- en finishpunt begeleidt de meldkamer Cycle for Hope. Alle
communicatie en alle relevante statusverandering worden gecommuniceerd
tussen deelnemers en meldkamer. In het geval van een teamdeelname verloopt deze communicatie via de teamcaptain.
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7.4 Definitie Team
Een team dat conform de daarvoor geldende voorwaarden als deelnemend
team is ingeschreven voor Cycle for Hope.
7.5 Definitie Teamcaptain
Deze is verantwoordelijk voor de teamorganisatie en -planning tijdens de tocht
en is tevens contactpersoon voor de organisatie.
7.6 Definitie Deelnemer(s)
De individuele leden van een team of individuele deelnemers welke als zodanig
zijn geregistreerd bij de organisatie. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die ten minste de door de organisatie
vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Wanneer deelnemers
jonger zijn, wordt in overleg met de organisatie en uitsluitend met toestemming
van ouder(s)/ verzorger(s), het besluit tot deelname genomen.
7.7 Definitie Registratie
Het via de website van Cycle for Hope (www.cycleforhope.nl) invoeren van de
gewenste gegevens omtrent deelnemers.
7.8 Definitie Route
De route zoals bepaald en geleverd door de organisatie. Deze dient te worden
gevolgd, tenzij door de organisatie een omleiding is ingesteld.
7.9 Definitie Ondersteuning
Het op enigerlei wijze dienstbaar zijn aan of assisteren van een deelnemer en/
of team.
7.10 Eigen risico
Deelname is geheel op eigen risico, de organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij ongevallen, verlies, diefstal, materiële schade of enige andere
vorm van letsel of schade die door deelnemers, vrijwilligers of andere betrokkenen wordt geleden. Bij schade aan derden is de veroorzaker zelf aansprakelijk.
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