Marathon Vlissingen
Inschrijfformulier - dit formulier dient nadat het ingevuld is gemaild te worden naar:
marathonvlissingen@outlook.com
Naam
:
Voornaam
:
Geslacht
:
Geb.datum :
Woonplaats :
Land
:
Email
:
Tel.nr
:
Noodnummer :
Schrijft in voor:

MARATHON INDIVIDUEEL of ESTAFETTE MARATHON

MARATHON INDIVIDUEEL (€ 20,00):
Beste marathontijd (de afgelopen 3 jaar):
(evt. halve marathontijd mocht je nog geen marathon hebben gelopen)
Waarschuwing:
Marathon Vlissingen gaat over een zwaar parcours. Deelnemers dienen hiervoor goed getraind te zijn en
gaan bij inschrijving akkoord dat deelname volledig op eigen risico is.
ESTAFETTE MARATHON (€ 40,00 per team):
Teamnaam

:

Lopers (max 4):
1.)
2.)
3.)
4.)
Opmerking: Heb je geen team, maar wil je graag meedoen? Stuur dan een mail naar de organisatie en wij
zoeken een team voor jou (in overleg).
Startnummer: Per team is er een startnummer, welke onderweg doorgegeven dient te worden. Dit mag
alleen bij de officiële drie wisselpunten. Tip: zorg als team voor een elastisch bandje waarop je het
nummer kan vastmaken en hierdoor snel en makkelijk kunt wisselen.
BETALING:
Aangezien we in onzekere tijden leven, de covid-19 regels regelmatig wijzigen en nog niet alle
vergunningen vergeven zijn zal betaling pas na 1 oktober plaatsvinden. Meer info volgt.

Marathon Vlissingen is een marathon die basic wordt gehouden.

I.v.m. de huidige Covid omstandigheden zullen er geen omkleedruimtes zijn, is er geen busvervoer, geen
tassenvervoer, zijn er geen hapjes/drankjes, enz. Wel zullen er meerdere drankposten (minimaal 4) zijn
met water en sportdrank. Voor overige eten/drinken dient de loper zelf te zorgen (bijv. dmv een trailtasje
of verzorging onderweg. Meerijdende fietser mag, maar alleen op fietspaden die parallel aan het
parcours lopen. Er zal een aandenken zijn bij deelname/finish en zullen er geldprijzen zijn voor de
podiumlopers.
Tevens zal een gedeelte van het inschrijfgeld gaan naar een goed doel!
Goed doel: Een bijdrage voor kankerpatiënten in zware tijden i.s.m. Stichting Roparun
Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Deelname
1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon van minimaal 16 jaar.
2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij/ zij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en
indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan
een ander in plaats van de deelnemer mee te laten doen.
4. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het
inschrijfgeld plaats.
5. Marathon Vlissingen kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (COVID-19 / overmacht,
art.6:75BW) besluiten het evenement voortijdig te beëindigen.
6. Marathon Vlissingen kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement
voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. Marathon Vlissingen kan eveneens op grond
van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand of datum te
wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Artikel 2 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. Marathon Vlissingen is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe
ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training
en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
3. Marathon Vlissingen vrijwaart zich voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de
deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
Artikel 3 Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Marathon Vlissingen voor openbaarmaking van
tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer
zichtbaar is.
Artikel 4 Persoonsgegevens
1. De deelnemer geeft toestemming de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens te gebruiken en
verwerken voor zo ver dat nodig is voor het organiseren van het evenement.
Artikel 5 Kleding bewaring; persoonlijke eigendommen
1. Indien de organisatie van Marathon Vlissingen gedurende het evenement – zaken van de deelnemer
voor hem/ haar bewaart of indien de deelnemer– zaken achterlaat in een al dan niet beheerde ruimte, is
Marathon Vlissingen niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of
beschadiging enzovoort.

