AANMELDINGSFORMULIER
BIJEEN – CASCADERUN
ZONDAG 14 APRIL 2019
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Voor bevestiging

Tel.nr.
School
Groep
Maat shirt
Ik ben een

Ouder / leerkracht*
* doorstrepen wat niet van toepassing is

Ik ga naar de Bijeen-Cascaderun meeting bij OBS het Rastholt
maandag 8 april 2018 18.30 – 19.30 uur
(tevens uitreiking Bijeen-shirt / afhandeling declaratieformulier)



Ja, ik kom graag naar de meeting



Ja, ik kom met mijn, voor Unicef meelopende, kind(eren) naar de meeting



Nee, ik kan helaas niet aanwezig zijn
(indien u helaas niet aanwezig kunt zijn op 8 april, dan ontvangt u uw shirt en declaratieformulier op een ander moment)



Bovengenoemde deelnemer gaat akkoord met de bijgevoegde
algemene voorwaarden (aankruisen).

U KUNT DIT FORMULIER VOOR 1 MAART 2019 MAILEN NAAR
Algemene voorwaarden

INFO@BIJEEN-HOOGEVEEN.NL

ALGMENE VOORWAARDEN
De deelnemer neemt deel voor eigen risico. Stichting Bijeen aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke
eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove
schuld van de Stichting.
Deelnemers aan de 5 Engelse mijl zijn minimaal 10 jaar en deelnemers aan de 10
Engelse mijl zijn minimaal 16 jaar op de dag dat de Hoogeveense Cascaderun wordt
gehouden.
Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan
andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
Het is niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen met een huisdier (al dan
niet aangelijnd) en/of een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel.
Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een
fiets of ander vervoermiddel, tenzij daarvoor voorafgaande, schriftelijke
toestemming is verleend door het bestuur van de Stichting, welke toestemming
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal worden verleend.
De deelnemer gaat akkoord met het eventueel gebruik van zijn of haar beeltenis in
druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden in verband met de
Hoogeveense Cascaderun, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen. Bijeen zal
het beeldmateriaal voor promotiedoeleinden gebruiken.
Overal waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van deelnemer, wordt ook
deelneemster bedoeld.
Voor de algemene voorwaarden van de organisatie van de Cascaderun verwijzen wij u
graag naar de website van de Cascaderun.

