Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden hieronder beschreven:

Deelname
Deelname aan Antwerp Triathlon is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
Inschrijven kan tot 16 juni 2018 of tot het maximaal aantal inschrijvingen.
Atleten zonder wedstrijdlicentie zijn verplicht om een daglicentie aan te kopen. Deze daglicentie wordt
automatisch verrekend in de inschrijvingsprijs.
Voor de Fun race is de daglicentie gratis.
Voor de kwarttriatlon is de daglicentie gratis voor alle inwoners van Antwerpen (postcodes 2170 –
2180 – 2140 – 2600 – 2040 – 2160 – 2660 – 2100 – 2000 – 2018 – 2020 – 2030 – 2050 – 2060)
Indien de wedstrijd omwille van overmacht niet kan doorgaan, kan de organisator niet verplicht
worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de Belgische Triatlon & Duatlon Federatie (BTDF) van
toepassing: http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/BTDF_SR_3VL_2018_09012018.pdf
De wedstrijd is een DRAFTING wedstrijd. Stayeren (in elkaars wiel rijden) is dus toegelaten. Stayeren
achter een voertuig is echter niet toegelaten.
Triatlon en duursporten vergen veel energie. Om deel te nemen dienen atleten in een uitstekende
fysieke conditie te verkeren. Hun gezondheid en welzijn is van doorslaggevend belang. Wanneer
atleten starten op een wedstrijd, verklaren zij in goede gezondheid te zijn en over de geschikte fysieke
conditie te beschikken om de wedstrijd te beëindigen

Annuleren
In geval van ziekte of sterfte in de (naaste) familie kan er geannuleerd worden (via mail naar
info@antwerptriathlon.be met vermelding annulatie) met terugbetaling van het inschrijvingsgeld min
de administratiekost mits voorleggen van een geldig attest.
Indien er geen geldige reden is voor niet-deelname is er de mogelijkheid om je inschrijving door te
schuiven naar een andere deelnemer. De deelnemer kan de inschrijving op een andere naam laten
zetten via mail naar info@antwerptriathlon.be tot 7 dagen voor het evenement.
Let op: daglicenties worden niet terugbetaald en geannuleerd

Verzekering
Atleten zijn op de dag van het event verzekerd voor Lichamelijke ongevallen en Burgerlijke
aansprakelijkheid naar derden via de Ethias polis van Triatlon Vlaanderen. De deelnemers zijn niet
verzekerd voor materiele schade.
De waarborg <burgerlijke aansprakelijkheid> is verleend tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens
de verplaatsingen (niet de weg naar en van huis) die in het kader daarvan worden gedaan.
De waarborg <lichamelijke ongevallen> is van toepassing tijdens de verzekerde activiteiten en alle
verplaatsingen, met inbegrip van deze van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug.

Portretrecht
De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens
of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer
zichtbaar is.

Persoonsgegevens
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een
bestand. Door deelname aan dit evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisator
tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor
het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie
aan de deelnemer.
Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot
openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in
dagbladen en via internet.

