Wedstrijdreglement en Privacyreglement van de Albert Eising-loop in Dalen

Artikel 1: Definities
1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.

Evenement: een jaarlijkse hardloopwedstrijd in Dalen, gemeente Coevorden. Deze
hardloopwedstrijd op de weg, over diverse afstanden, wordt aangeduid als Albert Eising Loop.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het evenement.
Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
Organisator: de rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
Medewerkers en vrijwilligers, door de organisator ingeschakeld, gezamenlijk dan wel alleen,
worden ook aangeduid als organisator.

1.2 Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, ‘hij’, ‘zijn’, etc. kan uiteraard ook het
vrouwelijk equivalent worden gelezen.
Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen.
2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe bedoelde
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en
indien de deelnemer akkoord is gegaan met dit reglement.
2.3 De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in, op basis van leeftijd op de dag van het
evenement. De verschillenden categorieën worden minimaal twee weken van tevoren gepubliceerd op de
website van de Albert Eising Loop. De deelnemer dient voorafgaand aan het evenement te controleren of
zijn door de organisatie toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor een onjuiste
indeling van de deelnemer.
2.4 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een
ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen. Ook is het de deelnemer niet
toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.
2.5 De deelnemer die van de voorinschrijving gebruik heeft gemaakt, verkrijgt geen recht op teruggave van
het inschrijfgeld, indien hij - om welke reden dan ook - van deelname afziet. Voor de voorinschrijvers die van
het internet gebruik maken, gelden bovendien de aldaar vermelde regels.
2.6 De organisator behoudt zich altijd het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele
Albert Eising Loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten
waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats
van inschrijfgeld.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement
ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum
worden vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
2.8 Alle deelnemers aan de Albert Eising Loop dienen zich lopend voort te bewegen over het door de
organisator uitgezette parcours en op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
2.9 Men dient de aangegeven aanlooproute te volgen evenals de looproute tijdens de Albert Eising Loop.
2.10 Op het 5 km en 10 km parcours gelden limiettijden. Vaststelling en handhaving van deze limiettijden is
ter beoordeling van de organisator en de politie. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij de door de
organisator vastgestelde limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij neemt niet meer aan de loop
deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren.
2.11 Na de ‘bezemfietser’ worden de verkeersmaatregelen opgeheven. Daarmee is de deelnemer een
reguliere verkeersdeelnemer.
2.12 De deelnemer ontvangt van de organisatie een gepersonaliseerd borstnummer. De deelnemer dient dit
nummer te bevestigen vooraan op de kledij, goed zichtbaar. Kledij moet zodanig gedragen worden zodat het
borstnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Borstnummers mogen niet worden
afgesneden of gevouwen worden. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan
diegene die hem zijn verstrekt door de organisatie. De deelnemer wordt verzocht eventuele noodzakelijke
medische gegevens aan de achterkant van het borstnummer te vermelden of te bevestigen.
2.13 De deelnemer ontvangt van de organisatie een chip voor de tijdsregistratie. Deze chip dient op de
schoen te worden bevestigd, conform de bijgeleverde instructie. Na afloop dient de deelnemer de chip weer
in te leveren bij de organisatie (hiertoe is gelegenheid in de z.g. ‘uitloopstraat’). Van de niet ingeleverde chip
worden de kosten in rekening gebracht bij de deelnemer. Gebruik van een eigen chip is niet mogelijk.
2.14 Het is niet toegestaan voor een deelnemer om zich te laten begeleiden door een fietser, tenzij met
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de organisator.
2.15 Het meenemen van (huis-)dieren of voorwerpen zoals, kinderwagens, spandoeken, enzovoorts is niet
toegestaan.
2.16 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.
2.17 Er is een z.g. ‘teamloop’ op de afstand van 5 kilometer. Deze is bedoeld voor verenigingen, bedrijven,
buurtverenigingen en straten. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. De drie snelste
tijden worden meegerekend voor het teamklassement. Deelnemers van een team doen niet mee met de
individuele prijzen.

Artikel 3: De uitslag
3.1 De organisator stelt de finishtijd vast. Deze vaststelling is bindend.
3.2 Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering of beloning in natura. Daarnaast zijn
binnen iedere categorie ereprijzen te behalen.
3.3 De uitslagen van de verschillende categorieën en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de
bruto tijd per categorie. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van
de deelnemer.
3.4 Deelnemers kunnen in beginsel alleen een prijs winnen die aan hun eigen leeftijdscategorie is
verbonden. Eenzelfde prestatie kan dan ook niet in meerdere leeftijdsgroepen tot een prijs leiden. Heren- en
damescategorieën zijn evenzo gescheiden. Het aantal en soort prijzen wordt per categorie door de
organisator bepaald.
3.5 De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde dag, volgens het hiervoor vastgesteld tijdschema, aan de hand
van de voorlopig vastgestelde uitslag. Prijzen worden niet nagestuurd naar winnende deelnemers die hun
prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking.
3.6 De definitieve uitslag wordt vastgesteld op de dag na de loop. De organisator behoudt zich het recht
voor om eventuele fouten in de voorlopige uitslag te corrigeren bij de definitieve uitslag.
3.7 De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde
onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggegeven
indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.
3.8 Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een
toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de
deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Deelname geschied voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade voor het
zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor bovengenoemde schades, tenzij deze schade direct
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 opgelopen
persoonlijk letsel of overlijden.
4.2 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.
4.3 De 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.
4.4 De 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 deelnemer

uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten
keuren.
4.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de
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.
4.6 Het is de deelnemer verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Hij respecteert andermans
eigendommen en laat geen afval achter.
4.7 Sponsors en begunstigers van het evenement zijn op dezelfde voet als de organisator uitgesloten van
aansprakelijkheid.

Artikel 5: Privacy
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Dit geldt voor zowel deelnemers als vrijwilligers.
Deze gegevens zijn voor ons van belang om de Albert Eising Loop te kunnen organiseren en de uitslagen te
verwerken. Bij inschrijving voor de Albert Eising Loop gaat u akkoord met ons Privacyreglement.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur. Wij geven u hierbij aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en
welke rechten u hebt. Zijn er vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, laat het ons dan weten
via het contactadres op onze website.
5.1 Welke gegevens van u worden opgeslagen?
De volgende persoonsgegevens worden door ons vastgelegd:
- Voornaam, achternaam, adresgegevens, geslacht en geboortedatum: zijn nodig voor het
registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.
- Telefoonnummer en emailadres: kunnen worden gebruikt voor bereikbaarheid, al dan niet in geval
van calamiteiten. Het emailadres kan ook worden gebruikt voor aankondigingen of
nieuwsberichten.
- Bankrekeningnummer: is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Het
bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaalgesproken is dat
ongeveer 8 weken na het evenement, zodra alle restituties gedaan zijn.
- Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking
Alle gegevens worden opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een
wachtwoord. Wij bewaren deze gegevens net zo lang als wij wenselijk achten. Een lange bewaartijd is veelal
gewenst om historische gegevens op te kunnen bouwen
5.2 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Uw gegevens worden slechts
beschikbaar gesteld aan direct betrokkenen bij de Albert Eising Loop. Dit zijn de speaker en de externe
verwerker van de inschrijving en de uitslagen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst opgesteld.
Deze overeenkomst kunt u op verzoek inzien.
Relevante gegevens uit het bestand kunnen eventueel ook aan derden worden verstrekt voor reclame- of
wervingsdoeleinden. Deelnemers die hiertegen schriftelijk of via internet bezwaar maken worden niet in het
bestand opgenomen. Deelnemers gaan onvoorwaardelijk akkoord met het mogelijk gebruik van hun
beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden.
5.3 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten
aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
5.4 Beveiliging persoonsgegevens
De Albert Eising Loop treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
5.5 Minderjarigen
Indien u als minderjarige wenst deel te nemen aan de Albert Eising Loop gaan wij er vanuit dat u hiervoor
toestemming heeft van uw ouders of voogd.
5.6 Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de
website van de Albert Eising Loop. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u
aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te
raadplegen.
5.7 Wijziging van het privacybeleid
De Albert Eising Loop past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyreglement worden opgenomen. Bij belangrijke
wijzigingen zullen wij u per e-mail en/of via de website informeren.
5.8 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6: Overige bepalingen
6.1 De organisatie 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 redelijk wordt
geacht.
6.2 Elke deelnemer dient de richtlijnen van de organisatie, alsook van de verkeersregelaars en de politie te
respecteren en op te volgen.
6.3 Het is niet mogelijk om bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden geadviseerd om in
loopkleding naar het startgebied te komen.
6.4 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
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