De Verbeeten Challenge is géén wedstrijd. Natuurlijk mag je het uiterste
uit jezelf (en je team) halen, maar breng jezelf of je omgeving nooit of te
nimmer in gevaar. Hieronder alle huisregels die gelden tijdens de
Verbeeten Challenge 2018. Door tijdens het inschrijven ‘akkoord’ aan te
vinken, ga je akkoord met deze regels en voorwaarden.

• Veiligheid gaat voor alles.
• Maak er een gezellige, verantwoorde tocht van.
• Verkeersregels: respecteer ze en houd je eraan.
• Gebruik fietspaden daar waar mogelijk.
• Vermijd elke vorm van wedstrijdelement.
• Draag een fietshelm tijdens het fietsen en skeeleren.
• Blijf zoveel mogelijk rechts rijden en lopen
• Waarschuw met stem en handgebaar voor obstakels op de weg.
• Minder tijdig vaart bij kruispunten, stoplichten en
spoorwegovergangen.
• Ga bij pech onderweg direct van de weg af (kies een veilige plaats
naast de weg).
• Als er in groepen gefietst wordt, rijd 2 aan 2 en houd voldoende
afstand.
• Maak op de fiets geen onverwachte bewegingen.
• Geef tijdig richting aan (zie wegmarkering).
• Gooi onderweg geen rommel, papiertjes, flesjes e.d. weg.
• Deelname aan de Verbeeten Challenge doe je op eigen risico.
• De organisatie van de Verbeeten Challenge is onder geen beding
verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor schade, van welke aard en
in welke vorm dan ook, geleden en/of veroorzaakt door deelnemers.
• De organisatie van de Verbeeten Challenge is niet aansprakelijk voor
vermissing van en/of schade aan eigendommen van deelnemers.
• Het betreden van het Kidsplein geschiedt op eigen risico. De
organisatie heeft getracht om het kidsplein zo veilig mogelijk te maken,
zodat de kinderen ongedwongen en veilig kunnen spelen. Wij willen u
vriendelijk verzoeken om met ons uw kinderen in de gaten te houden.
Alvast dank voor u medewerking
Maak er een geweldige dag van! Samen Sportief tegen kanker!

