Bijgewerkt op 04-10-2020

ALGEMENE VOORWAARDEN &
DEELNEMERSREGLEMENT
RKC PRESTATIETOCHT

Algemeen
1. De RKC Prestatietocht wordt georganiseerd door Stichting RKC
Events, hierna ‘de organisatie’ genoemd.
2. Het doel van de RKC Prestatietocht is door middel van schaatsen
op de Weissensee, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het
René Kids Centre.
3. Deelnemers schaatsen op vastgestelde dagen de AEW Toertocht
op de Weissensee. Zij doen dit in het kader van de door AEW
georganiseerde Alternatieve Elfstedentocht. Iedere deelnemer
houdt zich daarbij aan het AEW voorgeschreven reglement (deze
kunt u vinden op www.weissensee.nl) en het
deelnemersreglement van de RKC Prestatietocht.
4. De Stichting AEW gebruikt het e-mailadres van RKC Events voor
de directe communicatie m.b.t. inschrijving deelnemers.
5. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zorgt voor een zo
groot mogelijke sponsoropbrengst. Het streefbedrag is € 1000 per
deelnemer, met een minimum van € 500,- .
6. De deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van gemaakt
beeldmateriaal voor promotiedoeleinden zonder daar een
vergoeding voor te vragen.

1

Bijgewerkt op 04-10-2020

Inschrijving
1. Bij het inschrijfgeld voor deelname is inbegrepen: vier
hotelovernachtingen op basis van halfpension, inschrijfgeld
toertocht, verzorging tijdens de tocht en begeleiding in de
voorbereiding met o.a. René Ruitenberg. Het vervoer is op eigen
gelegenheid. Daarnaast zijn er nog afwijkende pakketten,
bijvoorbeeld exclusief hotelverblijf via Stichting RKC Events. De
kosten bedragen dan 150,- euro (exclusief verplichte kleding).
2. Bij inschrijving vindt een aanbetaling van 75,- euro plaats. Het
resterende deelnamebedrag van 475,- euro moet voor 1 december
2020 worden voldaan. Deelname aan het evenement is alleen
mogelijk indien het totaal bedrag van 550,- euro (inschrijving en
deelname) is betaald voor 1 december 2020 (of 150,- euro
indien sprake is van een pakket exclusief hotelverblijf).

Annulering
1. Bij annulering voor 1 december 2020, wordt het volledige bedrag
teruggestort.
2. Bij annulering vanaf of na 1 december 2020 zal geen restitutie
plaatsvinden.
Ook indien annulering (gedwongen) geschiedt wegens Covid19,
vindt er geen restitutie plaats vanaf of na 1 december 2020.
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Kleding, tocht en veiligheid
1. De deelnemer is verplicht tijdens de tocht op de Weissensee de
kleding van de RKC Prestatietocht te dragen.
2. De deelnemer wordt uitdrukkelijk en dringend geadviseerd zich in
verband met de deelname aan de RKC Prestatietocht
sportmedisch te laten keuren en zich te voorzien van voldoende
beschermende kledij en andere beschermingsmiddelen.
3. Het dragen van een helm of safetycap is verplicht. Het dragen van
knie-, scheen- , heup- en enkelbescherming wordt aangeraden.
4. Deelnemers respecteren andere rijders, natuur en milieu en
houden zich daarnaast aan de door de AEW gestelde regels.

Aansprakelijkheid organisatie
1. 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.
2. Deelname, inclusief reis en verblijf, geschiedt op eigen risico. De
organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel
verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de
deelnemer en supporters.
3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge
van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname
aan het evenement.
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4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te
rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De
deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
5. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het
evenement door overmacht, zoals bijvoorbeeld Covid19
maatregelen of gebrek aan (berijdbaar) ijs, wordt afgelast.
6. Bij te weinig deelnemers voor een bepaalde reis/tocht behoudt de
organisatie zich het recht voor om de reis en deelname
te annuleren zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te
worden gesteld.

Deelnemers gaan bij inschrijving voor de RKC Prestatietocht akkoord
met het deelnemersreglement en de algemene voorwaarden van
Stichting RKC Events en Stichting AEW.
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