Deelnemersreglement
Challenge4Life-Obstacle Run
Om Challenge4Life-Obstacle Run in goede banen te leiden en voor de veiligheid en
duidelijkheid voor elke deelname, hebben we een reglement gemaakt waarmee je akkoord
dient te gaan.
Iedere deelnemer die zich aanmeldt voor Challenge4Life verklaart dat hij of zij akkoord gaat met
de onderstaande regels:
•
•

•
•

Deelname aan Challenge4Life is op eigen risico.
De door de deelnemers verzamelde sponsorbijdragen zijn bestemd voor Huis aan het
Water. De bijdragen wordt vooraf en/of tijdens het evenement aan de organisatie van
Challenge4Life afgedragen.
Inschrijving voor Challenge4Life is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de
website.
Het inschrijfgeld voor deelname aan Challenge4Life bedraagt:

18+
Earlybird (tot 15 mei) € 20,Normale prijs
•
•
•
•
•

•
•

13 t/m 17 jaar
Earlybird (tot 15 mei)
€ 25,- Normale prijs

€ 10,-

12Earlybird (tot 15 mei)
€ 12,50 Normale prijs

€ 7,50
€ 10,-

Invaller(s) van de teamleden zal/zullen eveneens als deelnemer(s) geregistreerd dienen
te worden.
Er vindt geen teruggave plaats van het inschrijfgeld bij annulering door deelnemer.
Challenge4Life is een rookvrij evenement.
Indien je tijdens het evenement alcohol nuttigt, verzoeken wij je dit met mate te doen.
Aan mensen onder de 18 jaar zal geen alcohol worden verstrekt.
Na inschrijving en betaling ontvangt elke deelnemer een bevestiging van betaling. Jouw
bevestiging van betaling is tevens bewijs van je deelname. Neem deze mee naar het
evenement.
Deelnemen betekent dat u akkoord gaat met ons privacyreglement.
(https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl/organisatie/avg/)
Door/ namens Huis aan het Water kunnen film- of foto opnames worden gemaakt, die
uitsluitend worden gebruikt voor informatie over het evenement.

Aanvullende regels voor deelnemers onder de 18 jaar:
•
•
•
•
•

Er dient te allen tijde een toezichthouder aanwezig zijn (minimaal 21 jaar).
De toezichthouder van een jeugdteam stelt de jongeren in staat om mee te doen.
De toezichthouder brengt het team op de hoogte van het gehele reglement.
De toezichthouder geeft het goede voorbeeld.
De toezichthouder is op de hoogte van de activiteiten van de teamleden tijdens de
Challenge4Life – Obstacle Run.

