Deelnemersvoorwaarden
City Game Roermond 2019

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement: het door de Stichting City Game Roermond (hierna: ‘de S@ch@ng’) in opdracht van
Lions Roermond te organiseren Fundraising project genaamd City Game Roermond 2019
(hierna: ‘CGR’).
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich in teamverband op een door de S@chting
toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
Inschrijfformulier: overeenkomst strekkende tot deelname aan het Evenement.
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De Stichting organiseert in opdracht van Lions Roermond een evenement, dat op zaterdag
14 september zal plaatsvinden in de binnenstad van Roermond. Het doel van de CGR is een
posi@ef saldo te generen ten behoeve van een vooraf vastgesteld goed doel.
Het evenement vindt plaats, nadat de daarvoor benodigde vergunningen van de Gemeente
Roermond zijn verstrekt;
De Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen,
wijzigingen aan te brengen in het programma van de CGR;
De Stichting behoudt zich het recht voor om bij extreem slechte weersomstandigheden, of
onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van het evenement naar het oordeel van de
organisatie onverantwoord zouden doen zijn, het evenement te annuleren;
Het maximum aantal deelnemende teams is door de organisatie vastgesteld op 24;
Het team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers waarvan 1 deelnemer de teamcaptain
is
Elke deelnemer heeft de leeftijd van tenminste 16 jaar;
Minderjarige deelnemers worden geacht met toestemming van hun weZelijke
vertegenwoordigers deel te nemen;
Voor deelnemers < 18 jaar geldt gedurende het hele evenement op alle loca@es een strikt
alcoholverbod.
Elke deelnemer geeft, tijdens het evenement, gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van
de Stichting, officials en het openbaar gezag en volgt deze op;
Elke deelnemer houdt zich tijdens het evenement aan de spelregels en de openbare
(verkeers)regels;
Elke deelnemer neemt tijdens het evenement zelf zijn afval mee en/of deponeert dit in de
daarvoor bestemde afvalbakken
Elke deelnemer doet alles wat in redelijkheid verwacht kan worden om te voorkomen
dat het werk van de Stichting wordt geschaad en zal te allen tijde de veiligheid voor zichzelf en
omstanders borgen en te allen tijde overlast voorkomen;
Elke deelnemer erkent dat bij verschillen van mening of onduidelijkheden het bestuur van de
Stichting of de door haar aangestelde wedstrijdleiding beslist;
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Elke deelnemer verleent toestemming aan de S@chting voor openbaarmaking van, tijdens of
rond het Evenement en de activiteiten die daarmee samenhangen gemaakte foto’s en ander
beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is;
Elke deelnemer verleent de Stichting toestemming de door hem/haar verstrekte
persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de uitvoering van de spellen tijdens de CGR;
Hoewel de Stichting verantwoordelijk is voor de inhoud van het CGR programma en de
inhoud van de website www.citygameroermond.nl, kunnen hieraan geen rechten worden
ontleend. Dit laatste geldt eveneens voor ui@ngen op de Social Media.

Artikel 3: Fysiek / Medisch
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Elke deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij in zodanige conditie is dat deelname aan het
Evenement medisch verantwoord is;
Deelnemers aan het Evenement vrijwaren de Stichting voor elke aansprakelijkheid
dienaangaande;
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen veiligheid en medische verzorging.
Medische ondersteuning vanuit de organisatie is beperkt tot EHBO. Indien naar bevinding
van een deelnemer directe (levensreddende) medische hulp noodzakelijk is, dient de
deelnemer direct omstanders te alarmeren, zodat het alarmnummer (112) kan worden
gebeld. Elke deelnemer verplicht zich andere deelnemers in nood te helpen.

Artikel 4: Inschrijfgeld
4.1

Het inschrijfgeld voor een Bedrijventeam bedraagt € 500,- per team en voor een vriendenteam
of vereniging € 200,- per team. De organisa@e bepaalt of er sprake is van een Bedrijventeam of
Vriendenteam. Deelname is alleen gegarandeerd wanneer aan alle administra@eve
verplich@ngen is voldaan én wanneer het inschrijfgeld is betaald Bij annulering van het
evenement – om welke reden dan ook – vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Stichting
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De Stichting erkent geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van en/of beschadiging van
eigendommen van de deelnemers;
De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door overmacht
afgelast of verplaatst moet worden;
Elke deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteiten van de Stichting en
vrijwaart de Stichting voor elke vorm van aansprakelijkheid;
Deelnemers blijven zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigen handelen;
Indien ondanks het bepaalde in dit artikel aansprakelijkheid van de Stichting voor schade van de
deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Stichting beperkt tot
vergoeding van die schade tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Stichting ter
zake van die schade uitkeert.
De S@ch@ng draagt zorg voor het @jdig ter beschikking stellen van deze voorwaarden aan de
deelnemende teams.

