Inschrijfvoorwaarden Omloop Goeree-Overflakkee
1. De Omloop Goeree-Overflakkee heeft het karakter van een wandel
prestatietocht.
2. Onder het wandelen wordt verstaan het zich zodanig zonder hulp of andere
middelen voorwaarts bewegen, dat men voortdurend contact houdt met de
grond en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen
wordt overgebracht. Snelwandelen of hardlopen is hier uitdrukkelijk niet
onder begrepen en kan tot uitsluiting leiden.
3. Een geneeskundige verklaring is niet verplicht, doch het bestuur adviseert de
deelnemers wel zich medisch te laten keuren. Deelname geschiedt overigens
volledig onder eigen verantwoordelijkheid en risico. Iedere
verantwoordelijkheid, hoe ook genaamd, voor ongevallen, ziekte of ander
lichamelijk letsel etc. is, ongeacht de oorzaak, uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Voor schade veroorzaakt door diefstal of vermissing neemt het bestuur van de
Stichting Omloop Goeree-Overflakkee geen verantwoording. Aansprakelijkheid
wordt nadrukkelijk uitgesloten.
5. Inschrijving kan slechts geschieden door middel van de door het bestuur ter
beschikking gestelde inschrijfformulieren en/ of website. Inschrijving is slechts
van kracht, indien het verschuldigde inschrijfgeld ontvangen is op de hiertoe
aangegeven bankrekening.
6. Het bestuur bepaalt vooraf het aantal toe te laten deelnemers. Deelname van
de individuele deelnemer wordt bepaald in volgorde van ontvangst van het
inschrijfgeld.
7. Indien deelname niet mogelijk is in verband met een teveel aan ingeschreven
deelnemers, ontvangen deze deelnemers het inschrijfgeld retour.
8. Schriftelijke annulering van de inschrijving door deelnemers is slechts
mogelijk tot 1 augustus van het desbetreffende jaar waarin de Omloop
georganiseerd wordt. Bij annulering wordt het inschrijfgeld teruggestort minus
Euro 5,00 bank -en administratiekosten. Na 1 augustus is annulering niet meer
mogelijk, althans leidt dit niet meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
9. De deelnemers zijn gehouden aan de aanwijzingen van het bestuur van de
Stichting Omloop Goeree-Overflakkee dan wel door het bestuur gemachtigde
personen en niet-opvolging van die aanwijzingen kan aanleiding geven tot
uitsluiting.
10. Indien de Omloop in verband met overmacht (zoals extreme
weersomstandigheden) redelijkerwijs, zulks ter beoordeling van het bestuur,
geen doorgang kan vinden, wordt het inschrijfgeld niet aan de deelnemers
gerestitueerd.
11. Goede doelen/ sponsorwerving: de loper committeert zich bij inschrijving aan
het door de Stichting Vrienden van de Omloop geselecteerde goede doel voor
fondsenwerving. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte
transactiekosten, komen ten goede aan het door de Stichting Vrienden van de
Omloop geselecteerde goede doel.

