Estafettemarathons, algemene voorwaarden, versie januari 2018
In 2008 werd op Papendal voor het eerst in Nederland een estafettemarathon voor zorgpersoneel
e
georganiseerd voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers; op 20 september 2018 wordt voor de 5 keer op
e
rij de Ambtenarenmarathon georganiseerd en op 21 september 2018 gaat voor de 11 keer de Zorgmarathon
van start. Deze voorwaarden gelden voor zowel de Ambtenaren- als voor de Zorgmarathon.
Inschrijven
Inschrijven is mogelijk t/m 10 september 2018. Desgewenst kan uw teamnaam op het startnummer komen te
staan.
Inschrijving is mogelijk met teams van minimaal zes en maximaal tien personen. Deelnemers dienen in dienst te
zijn van de respectievelijk deelnemende overheidsorganisatie en zorgorganisatie (inclusief welzijn en sport). Dit
is van belang voor de algemene klassering. Neem bij twijfel contact op met de organisatie. De organisatie is te
bereiken op info@stichtingsportlight.nl.
Inschrijfgeld
De inschrijving bedraagt € 275,-- euro per team inclusief BTW en inclusief bijdrage als gift aan het
Maatschappelijk Doel 2018.
Organisatiepakket
Bij het inschrijfgeld is het volgende inbegrepen:


Teamfoto te downloaden



Individuele foto gratis te downloaden



Individuele certificaat te downloaden



Deelname aan diverse activiteiten gedurende de dag



Aanwezigheid van sportmedische diensten (fysio, arts, E.H.B.O.)



Herinnering na afloop



Kleedgelegenheid



Gratis parkeren nabij het evenemententerrein



Mogelijkheid voor sportmassage



Looptag (IPICO-systeem)



Uitslagen (individueel) binnen 24 uur beschikbaar op www.uitslagen.nl



Kans op een gratis paar loopschoenen



Kans op een gratis loopclinic voor het team (max. 20 personen)



Trofeeën voor nummers 1,2,3 per categorie (dames, heren en gemengd klassement)



Welkomstdrankje in de vorm van een kop koffie/thee



Na afloop van uw ronde van 4,2km een (sport)drankje



Digitale begeleiding (loopschema’s en mogelijkheid tot het stellen van looptechnische vragen)

Informatie
Wenst u nadere informatie te ontvangen, stuur dan een e-mail aan info@stichtingsportlight.nl. Wij zenden u
dan zo spoedig mogelijk de gewenste informatie toe. Kijk ook regelmatig op www.ambtenarenmarathon.nl, of
www.dezorgmarathon.nl.
Loop de Estafettemarathon voor een goed Maatschappelijk Doel!
Stichting Sportlight stimuleert het lopen voor een goed doel. Bij de Estafettemarathon is het daarom voor
iedere deelnemer mogelijk om zich in te zetten voor het goede doel. Je loopt dan niet alleen voor jezelf, maar

ook voor een ander! Fondsenwerven voor het goede doel is leuk en motiverend, bovendien draag je op een
hele leuke manier bij aan de teambuilding binnen het bedrijf!
Voor meer informatie en vragen over inzamelingsacties voor goede doelen, kunt u een telefonische afspraak
maken met het Goede Doel.
Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Stichting SPORTLIGHT in enig jaar te organiseren hardloopevenement
Estafettemarathons op Papendal.
b. Organisatie/Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst/Inschrijving: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting SPORTLIGHT) waarmee de Deelnemer een
Overeenkomst/Inschrijving is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst/Inschrijving.
Artikel 2: Deelname
2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator
voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en werknemer te zijn van de
overheidsorganisatie/zorgorganisatie. (stagiaires zijn ook welkom)
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier (via bijvoorbeeld de teamcoördinator) volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het
inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer
akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Doorverkoop of overdracht van de Inschrijving aan het Evenement is niet toegestaan .
2.4. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 augustus 2018 kan restitutie van inschrijfgelden en extra
bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Organisatie plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 50,00
administratiekosten aan Organisatie ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen.
2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te
laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende
editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra aan de
ingeschreven Organisatie plaatsvinden.
2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Organisatie dan wel Deelnemer gemaakte kosten
wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is
van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook
voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor
schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding
van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die
schade uitkeert.
3.3. De Organisatie/ Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan
het Evenement.
3.4. De Organisatie/Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in
zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en
anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Organisatie/Deelnemer
uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Organisatie/Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot
het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor
bedoelde schade.

3.6. De Organisatie/Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer
mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan
de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Artikel 4: Portretrecht
Organisatie/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
Organisatie/Deelnemer zichtbaar is. Door een e-mail te sturen aan Stichting Sportlight kunt u aangeven dat het
openbaar maken van het in Artikel 4 genoemde niet gewenst is.
Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Organisatie/Deelnemer verstrekte team/persoonsgegevens worden door de Organisator
opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de
Organisator tot gebruik van de team/persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer
en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de OrganisatieDeelnemer toestemming is gegeven) voor het
verstrekken van de persoonsgegevens (e-mailadres) aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie
aan de Organisatie/Deelnemer. Organisatie/Deelnemer verleent door het aangaan van de
Overeenkomst/Inschrijving toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en
wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet (bijv. social media).
Artikel 6: Reglement
Op de deelname door de Organisatie/Deelnemer aan het Evenement is van toepassing Stichting SPORTLIGHT
Reglement & Spelregels Estafettemarathons, versie januari 2018, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene
voorwaarden.

Stichting SPORTLIGHT Reglement & Spelregels Estafettemarathons, versie januari 2017
Artikel 1
De Estafettemarathon wordt georganiseerd door Stichting SPORTLIGHT
Artikel 2
Bij het niet doorgaan van een Estafettemarathon wordt dit op de website van de Organisator vermeld en wordt
eventueel het betaalde inschrijfgeld minus eventuele gemaakte organisatiekosten aan Deelnemer
gerestitueerd.
Artikel 3
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een
voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.
Artikel 4
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en
verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
Artikel 5
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen
gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
Artikel 6
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich
niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van
medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
Artikel 7
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, enzovoort is niet toegestaan. Huisdieren
mogen niet meelopen.
Artikel 8
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen
afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
Artikel 9
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze
denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren
kunnen worden, op welke wijze dan ook.
Artikel 10
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is
verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het startvak aanwezig te zijn.
Artikel 11
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer
is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig
worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen
dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen
zijn.
Artikel 12
De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van het IPICO systeem. In de uitslagen zullen de netto tijden
per Organisatie (volgorde van aankomst) worden gepubliceerd. In de uitslagen van de Deelnemers wordt de
netto tijd gepubliceerd.

Artikel 13
Elk Team aan de wedstrijd die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een categorieprijs (heren, dames
en gemend) vervalt bij minder dan drie gestarte teams. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden
teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat het Team in strijd met het reglement heeft gehandeld.
Artikel 14
Een categorieprijs (heren, dames en gemend) wordt uitgereikt indien een team 10 ronden van 4,2195km af
heeft gelegd en waarvan de 10 tijdsnelsten de snelste tijd hebben gezet. Bij een gemend team dienen minstens
twee dames dan wel twee heren onderdeel te zijn van de 10 tijdsnelsten.
Artikel 15
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een
toegekende prijs moet door het Team aan de Organisator worden teruggeven indien het Team er op grond van
de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.
Artikel 16
De eerste start is om 12.00 uur. Na vertrek van de laatste startgroep rond 15.45 uur is het voor de te
laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.
Artikel 17
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van
Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde
kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator
bewaakt wordt.
Artikel 18
Het volgen van de wedstrijd in auto’s, op motoren, in golfkarren of (brom)fietsen is niet toegestaan door
toeschouwers, trainers, supporters.
Artikel 19
De Deelnemers dienen een volledige verzekering (WA) afgesloten te hebben.
Artikel 20
De Organisator wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan
deelnemers of aan supporters, toeschouwers en/of collegae van Deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van
goederen van Deelnemers en supporters e.d.
Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

