Reglement Fiets tegen Diabetes fietstochten
Algemeen:
●
●

●
●
●

●

Deelnemen aan een tocht is alleen voor ingeschreven deelnemers.
Door zich in te schrijven als deelnemer aan één van de georganiseerde fietstochten verklaart
een deelnemer kennis te hebben genomen van dit reglement, daar akkoord mee te gaan en
zich daaraan te houden.
In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Deelnemen aan de door Fiets tegen Diabetes georganiseerde activiteiten vindt volledig plaats op
eigen risico.
Fiets tegen Diabetes is een doel. Dit doel is door te fietsen zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor de strijd tegen diabetes en het uitdragen van de meerwaarde van bewegen op de
gezondheid van mensen. Daarmee zijn de georganiseerde (fiets-)activiteiten geen
wedstrijden.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en
starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer
weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en
publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in
dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.

Deelnemer:
●
●

●

●
●

Een deelnemer is eenieder die zich heeft ingeschreven voor één van de georganiseerde
fietstochten.
Het is deelnemers die op de dag van deelname onder de twaalf (12) jaar zijn niet toegestaan
zich in te (laten) schrijven én/of deel te nemen aan de sportieve tocht én de
mountainbiketocht. Deelnemers die op de dag van deelname onder de twaalf (12) jaar zijn
mogen zich alleen (laten) inschrijven én deelnemen aan de recreatieve tocht.
De in dit reglement opgenomen bepalingen zijn gelijkerwijs van toepassing op meerderjarige
én minderjarige deelnemers, ongeacht de georganiseerde fietstocht waar de betreffende
deelnemer zich voor heeft ingeschreven.
Deelnemers die op de dag van deelname onder de achttien (18) jaar zijn doen mee aan het
evenement onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger.
Het is deelnemers toegestaan een kind dat op de dag van deelname onder de zes (6) jaar is
zonder inschrijving op veilige wijze mee te nemen tijdens deelname aan één van de
georganiseerde fietstochten. De betreffende deelnemer is in dat geval te allen tijde
verantwoordelijk voor het kind. De Stichting/de organisatie / het bestuur is in geen geval
aansprakelijk voor letselschade, materiële schade en /of andere schade met betrekking tot het
kind.

Inschrijving:
●
●

●

Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van € 25-, is betaald;
Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video e.d. voor promotionele doeleinden van de ‘Stichting Fiets tegen Diabetes’, zonder daar
een vergoeding voor te claimen.
Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor een activiteit uitschrijven,
dan wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Ook reeds gedane donaties worden niet
terugbetaald.

Route:
●
●
●
●
●
●

De route wordt gefietst op de openbare weg.
Deelnemers dienen de overige weggebruikers, de natuur en het milieu te respecteren.
Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels.
Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen
uitzondering in.
Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te volgen.
Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een daarvoor bestemde afvalbakken
gedeponeerd.

Veiligheid:
●
●
●

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Deelnemers met diabetes
mellitus wordt daarom geadviseerd om samen te fietsen met een buddy.
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Als
organisatie doen we een beroep op het gezond verstand van iedereen.
Voor deelnemers die deelnemen met een racefiets is een goedgekeurde helm verplicht.
Wanneer je met een e-bike deelneemt dan is het dragen van een goedgekeurde helm
geadviseerd.

●
●

●
●
●

●

Deelnemen op een fiets met trapondersteuning is toegestaan (e-bikes) met uitzondering van
de speed pedelec. Deze is niet toegestaan.
Deelnemen met voertuigen op meer dan twee wielen en/of tandems, ingericht voor het
vervoer van meer dan twee personen, is zonder voorafgaande toestemming van het bestuur
niet toegestaan.
Ligfietsen moeten op voldoende hoogte een oranje veiligheidswimpel voeren.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal. De fiets moet geschikt zijn voor
het doel waarvoor bestemd.
Deelnemers dienen zichzelf afdoende verzekerd te hebben tegen schade aangebracht aan
anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een
Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
Voor deelname aan de sportieve tocht (meer dan 100 km) dien je op de dag van deelname
minimaal 16 jaar te zijn.

Jonge deelnemers:
●
●

Onder jonge deelnemers verstaan we deelnemers onder de 18 jaar;
Jonge deelnemers doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger.
Deelnemers onder de 16 jaar kunnen helaas alleen deelnemen aan de recreatieve fietstocht
(tussen 50 en 60 km.

Aansprakelijkheid van de organisatie/stichting:
●

●
●

De organisatie/stichting/het bestuur is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of
letselschade, schade aan kleding, fietsten, e.d. Deelnemers rijden geheel voor eigen risico. Zij
zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of
onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen,
die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers
dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
De organisatie/het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke
eigendommen.
De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid wanneer de (fiets-)activiteiten door
omstandigheden afgelast of verplaatst moeten worden.

