ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME LET’S MOVE:
Let’s Move is onderdeel van Stichting Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019

Deelname en opzegging
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deelnemer is via de site aangemeld en heeft betaald voor een sport (deelnamegeld)
en eventueel een aanvullend onderdeel (fietshuur of vervoer) en servicekosten.
Bij onvoldoende deelname per sportonderdeel wordt 30 maart 2019 door organisatie
besloten of het sportonderdeel doorgang heeft of niet.
Bij annulering van een sportonderdeel vanuit de organisatie kan de deelnemer kiezen
voor een ander sportonderdeel of volledige restitutie van het deelnamegeld.
Bij schriftelijke annulering van een sportactiviteit door deelnemer vóór 29 maart 2019
krijgt hij 50% van het totale deelnamegeld retour.
Bij schriftelijke annulering van een sportactiviteit door deelnemer ná 29 maart 2019
krijgt hij 25% van het totale deelnamegeld retour.
Bij annulering van aanvullend onderdeel fietshuur ná 29 maart 2019 vindt geen
restitutie van huursom plaats.
Bij annulering van aanvullend onderdeel vervoer Krefeld-Venlo of Venlo-Krefeld ná
29 maart 2019 vindt geen restitutie van vervoerskosten plaats.
Servicekosten worden in geen geval gerestitueerd.

Conditie deelnemer
Per sportonderdeel wordt op de site duidelijk aangegeven wat het verwachte conditieniveau
van deelnemer behoort te zijn. Deelnemer verklaart in een goede tot uitstekende lichamelijke
conditie te zijn om mee te doen aan het gekozen sportonderdeel. Ook verklaart deelnemer
akkoord te gaan met de inschatting van de organisatie als zij vermoeden dat de gezondheid
van deelnemer in gevaar is en adviezen daaromtrent van organisatie zal opvolgen.

Bagage, tassen en spullen van deelnemers
De organisatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het
kwijtraken van bagage, tassen en spullen van deelnemers.
Neem geen waardevolle spullen mee. Er zijn kluisjes aanwezig bij HRC.
Mochten er tassen elders of in beheer van iemand achtergelaten worden, voorzie deze dan
met naam en telefoonnummer.

Beeldmateriaal
Tijdens Let’s Move kunnen opnames worden gemaakt. Bezoekers geven door deel te nemen
aan Let’s Move stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te
verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.

Algemene huisregels
▪
▪

We maken gebruik van diverse sportlocaties, waarbij de huisregels gelden van de
betreffende locaties.
Wij gaan naast de sportieve inzet tijdens alle activiteiten ook uit van een sportief
gedrag gedurende alle andere momenten op deze dag.
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