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Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van de regels die gesteld zijn aan de deelname aan
de BEKA Gastelse Obstacle Run op 15 december 2019, zoals vermeld op de website
www.tveerke.nl
Ik verklaar dat het mij bekend is dat aan het deelnemen van een obstacle run risico’s zijn
verbonden en dat mijn deelname aan het evenement en het nemen van de obstacles geheel op
eigen risico geschied. op eigen risico betreed.
Ik verklaar dat ik de instructies van de organisatie en/of vrijwilligers opvolg. Het negeren van
aanwijzingen van herkenbare vrijwilligers van de organisatie is geheel voor mijn eigen risico.
Door middel van deelname aan dit evenement en ondertekening van deze verklaring verklaar ik
dat ik de organisatie van de BEKA Gastelse Obstacle Run en vrijwilligers niet aansprakelijk kan
stellen voor letsel en/of schade van welke aard dan ook, die ik oploop door deelname aan dit
evenement en hen vrijwaart voor alle schade, kosten en claims die mogelijk kunnen voortvloeien
uit of verband houden met mijn deelname aan dit evenement.
Ik verklaar dat ik 16 jaar of ouder ben. Indien ik jonger ben dan 18 jaar, wordt deze verklaring
door mijn ouder en/of verzorger ondertekend.
Ik verklaar afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die ik als deelnemer (en/of
mijn begeleider) of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel, ziekte en/of
schade veroorzaakt door deelname aan het evenement.
Ik verklaar dat ik tijdens deelname niet onder invloed ben van enige stof (geneesmiddelen, drugs,
alcohol), behoudens eventueel door een arts voorgeschreven medicatie.
Ik verklaar dat ik over een goede fysieke gezondheid beschik.
Ik verklaar dat de organisatie toestemming heeft voor openbaarmaking van tijdens of rond het
evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop ik als deelnemer zichtbaar ben.
Ik begrijp dat deze verklaring bindend en onherroepelijk is vanaf het moment dat ik ben
ingeschreven voor het evenement. Bij minderjarigheid geldt, dat de wettelijke
vertegenwoordiger met deze vrijwaringsverklaring akkoord gaat en deze ondertekent.

U dient deze verklaring te ondertekenen en in te leveren bij de inschrijfbalie op moment van
aanmelding.
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
Voor en achternaam:______________________________________
Startgroep en tijd

: _____________________________________

Datum

: _____________________________________

Handtekening

: _____________________________________

