
Reglement  

  

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene 

voorwaarden. 

   

1. Inschrijving & deelname 

1.1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. 

1.2. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, 

kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde 

evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het 

inschrijvingsgeld. 

1.3. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden. 

1.4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke 

voorwerpen van de deelnemer. 

2. Individuele verantwoordelijkheid 

2.1. Elke deelnemer dient in goede gezondheid te zijn en een goede fysieke conditie te hebben 

waardoor hij in staat is deel te nemen aan dit sportevenement. Elke deelnemer verklaart door 

inschrijving te voldoen aan deze voorwaarde. 

2.2. Elke deelnemer ontlast de organisatie van elke aansprakelijkheid voor ongevallen. 

2.3. Elke deelnemer dient op het parcours de aanwijzingen gegeven door medewerkers van de 

organisatie te volgen. 

3. Informatie 

3.1. Privacy: we hechten als sportvereniging belang aan het respecteren van ieders privacy en 

doen het nodige om de persoonsgegevens van de deelnemers aan clubactiviteiten te 

beschermen. In de privacyverklaring op onze website willen we heldere en transparante 

informatie geven over welke gegevens we verzamelen en waarom. Wanneer u wenst deel te 

namen aan deze clubactiviteit vragen wij u om uw toestemming om uw persoonsgegevens te 

verzamelen. 

De organisatoren van de jogging behandelen je gegevens zorgvuldig en zorgen ervoor dat je 

privacy gewaarborgd blijft. We geven daarom een aantal beloftes mee 

1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn. 

2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de uitslag weer te geven van de 

voorbije editie van de jogging en voor latere uitnodigingen. 

3. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

4. Je kan je gegevens eenvoudig later verwijderen door een e-mailt/bericht te sturen naar 

de organisatoren. 

Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich ook akkoord met een eventueel gebruik 

van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder 

hiervoor een vergoeding te claimen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich 

akkoord dat uw naam en geboortejaar in de uitslag zal gepubliceerd worden. 

 

 

http://www.joggingclubicarus.be/documenten/Privacy/Akkoord_deelnemer_Herfstjogging_v20052018.pdf

