ALGEMENE VOORWAARDEN 2019
2BFit Kidsrun - Nijkerk
Artikel 1: Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die zich heeft ingeschreven voor de 2BFit
Kidsrun. Door inschrijving gaat u (als ouder) daarmee automatisch akkoord met de algemene
voorwaarden.
Artikel 2: Deelname
1. Deelname is enkel mogelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Mocht het kind 3 jaar of
13 jaar zijn dient deelname ten alle tijden te worden overlegd met de organisatie.
2. Kinderen worden op basis van leeftijd ingedeeld:
4 & 5 jarigen (530 meter)
6 & 7 jarigen (800 meter)
8 & 9 jarigen (1330 meter)
10, 11 & 12 jarigen (1600 meter)
Deelname aan een andere afstand dan de leeftijd voorschrijft is enkel mogelijk in overleg
met de organisatie. Het kind doet dan automatisch niet meer mee voor een 1ste, 2de of 3de
prijs.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
Deelname is op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd. Wel
doet de organisator er alles aan om een zo veilig mogelijk evenement neer te zetten, door middel
van verkeersregelaars en EHBO’ers.
Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Artikel 5: Persoonsgegevens
Door middel van online inschrijving worden e-mailadressen verzameld. Deze e-mail adressen worden
enkel gebruikt om belangrijke informatie (kort voor) het evenement te delen, de 2BFit Snertloop
Kidsrun van 2020 aan te kondigen en de 2BFit Kidsrun van 2020 te promoten. Enkel wanneer de
organisator het daadwerkelijk nodig acht worden er extra mails verstuurd. De e-mailadressen zullen
niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het in beweging krijgen en het bevorderen van
een gezonde levensstijl van kinderen.
Artikel 6: Slot
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden
dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.
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