Algemene voorwaarden
Deelname geschiedt te allen tijde op eigen risico en verantwoording.
Bij aanmelding van groepen kleiner dan 8 personen houdt de organisatie zich voorbehouden groepen
samen te voegen zonder kennisgeving.
Bij groepen met deelnemers tussen de 16 en 20 jaar dient de begeleider minstens 10 jaar ouder te
zijn dan de oudste deelnemer.
De aanmelding is pas definitief na betaling.
De tocht is niet geschikt voor minder validen en rolstoel gebruikers. We adviseren kinderen onder de
8 jaar niet deel te laten nemen. Tevens raden wij het af om deel te nemen in de laatste maanden van
de zwangerschap of bij last van hartkwalen e.d.
Door de organisatie, gemeente en derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten
gevolge van letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of
als gevolg van de uitvoering van de tocht.
Voor eventuele schade, veroorzaakt door de deelnemers, aan de omgeving waar de tocht
plaatsvindt, aan apparatuur, attributen of effecten, zal de deelnemer aansprakelijk worden gesteld.
De deelnemers moeten de route van de tocht volgens afspraak volgen. Bij moedwillige afwijking
hiervan is de organisatie gerechtigd de tocht direct te doen staken en te annuleren.
Bij het verwijderen van de route markering is de organisatie bevoegd de desbetreffende groep te
verwijderen uit de spokentocht.
Tijdens de tocht is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen, te roken en rommel achter te
laten. Op de pauzeplek is roken toegestaan.
Aanwijzingen van de organisatie, begeleiders en medewerkers moeten altijd worden opgevolgd.
De spokentocht zal altijd doorgang vinden, mocht dit door extreem weer of zware regenval niet
mogelijk zijn wordt u op de dag van de spokentocht voor 12 uur 's middags op de hoogte gebracht
door de organisatie. In dit geval zal een andere datum aangeboden worden, teruggave van
betalingen is niet mogelijk.
In situaties, welke hier niet worden beschreven, beslist de organisatie over de te nemen
maatregelen.
Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden die hier vermeldt staan.

