Inschrijvingen
Inschrijven voor de 8 van Appelscha kan tot en met 1 juli 2016 (mits de inschrijving nog niet vol zit). De
inschrijvingen verlopen via de site www.de8vanappelscha.nl . De inschrijving is pas definitief als het
inschrijfgeld is ontvangen op het rekeningnummer van de organisatie.
Minimale leeftijd
In verband met verantwoordelijkheid is de minimale leeftijd voor deelname aan de 8 van Appelscha gezet
op 15 jaar op het moment van deelname. (Categorie Nieuwelingen)
Minderjarige deelnemers (onder 18 jaar op 8 augustus in het jaar van deelname) moeten vergezeld zijn van
minimaal 1 meerderjarige in het team en moeten instaat zijn een ouderlijke toestemming te kunnen
overleggen.
Gezondheidsverklaring
Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de team verantwoordelijke aan dat alle teamleden in
goede gezondheid verkeren en fysieke in staat zijn om aan de 8 van Appelscha deel te nemen.
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gezondheidsproblemen tijdens
de wedstrijd.
Waarborg
De Borg voor de transponder bedraagt € 30,-- De borg kan na afloop van het evenement worden
teruggehaald tegen inlevering van de transponder.
Helm
Het dragen van een helm is ten alle tijden verplicht tijdens inrijden & wedstrijden. Indien er zonder helm
wordt gereden is de organisatie bevoegd om u uit de race te halen.
Fiets
Aangezien het een ATB evenement is mag er alleen worden gereden op ATB’s alle andere soort fietsen
worden niet toegestaan. De organisatie kan deelnemers diskwalificeren op basis van een verkeerde fiets.
Diskwalificatie
De organisatie van De 8 van Appelscha is bij machte om een team of een individuele rijder te
diskwalificeren. Dit kan gebeuren als de organisatie vindt dat het betreffende team of de rijder zich niet aan
de huisregels houdt.
Verzekeringen
Dekking door een zorgverzekering is sterk aanbevolen voor de deelnemers. Een ongevallen verzekering is
aan te raden.

Huisregels en verantwoordelijkheid organisatie
Bij De 8 van Appelscha horen huisregels. Deze huisregels worden voorafgaand aan de deelnemers verstrekt.
Alle deelnemers dienen zich aan deze regels te houden. Betreffende alle ongevallen, diefstallen, verliezen,
schade of beschadiging van materiaal van de deelnemers wijst de organisatie elke vorm van
verantwoordelijkheid van de hand.

EHBO
Tijdens het evenement zal er een centrale EHBO post aanwezig zijn. Deze zal tijdens de briefing worden
aangewezen. Tevens zal er tijdens de race EHBO langs het parcours aanwezig zijn.
Annulering
Indien een team na inschrijving en betaling besluit niet deel te nemen aan het evenement dan zijn de
volgende regels van toepassing.
- Een team krijgt 50% van het inschrijfgeld retour mits de annulering plaatsvindt voor 1 juni 2015.
- Een team krijgt geen inschrijfgeld retour als de annulering plaatsvindt na 1 juni 2015
Huisregels en voorwaarden
Door inschrijving en betaling van het startgeld gaat het team of de individuele rijder akkoord met de
huisregels en de voorwaarden die zijn opgesteld rondom het evenement.
De organisatie kan bij overtreding van de huisregels of het niet naleven van de voorwaarden een team of
een rijder diskwalificeren.
Race
Wij wensen alle rijders en begeleiders een fantastisch evenement toe!

