INSCHRIJFFORMULIER ETTELBRÜCK-AMSTENRADE 2016

INSCHRIJFFORMULIER ETTELBRUCK-AMSTENRADE 2020

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de monsterrit Ettelbruck-Amstenrade op
zaterdag 5 september 2020
Naam + voornaam
Adres
Postcode +
woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Maat broek

Maat trui korte mouw

Maat trui lange mouw

Deelname aan de heenrit per fiets op donderdag 3 september.

JA

/ NEE

Collecteren voor het Rode Kruis.
Dagen dat ik niet kan
ma di woe do vrij

Ik ben op zondag 6 september aanwezig bij de afsluiting rit 2020.

JA / NEE

De inschrijfkosten worden bij afzegging van deelname niet door het wielercomité
terugbetaald. Dit om te voorkomen dat door het comité kosten gemaakt worden die achteraf
niet in overeenstemming zijn met het aantal deelnemers. Mocht de monsterrit niet doorgaan
i.v.m. het coronavirus, wordt het inschrijfgeld uiteraard terugbetaald.
De inschrijving is pas geldig indien vóór 15 april 2020 de kosten voor de rit(ten) en eventueel
bestelde kleding zijn overgeboekt op de rekening van Wielercomité Ettelbruck-Amstenrade.
(IBAN nummer: NL79RBRB0706483367 t.n.v. Stichting Wielercomité EttelbruckAmstenrade).

Z.O.Z

e-mail: ettelbruck.amstenrade@gmail.com

Regels en uitgangspunten voor de Monsterrit Ettelbruck-Amstenrade




















Deelname aan de monsterrit Ettelbruck-Amstenrade is op eigen risico.
Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld vóór 15 april en
bevestiging hiervan.
Nadat het inschrijfgeld is voldaan, is er geen mogelijkheid tot restitutie.
Deelname aan de tocht is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
Deelname is strikt persoonlijk en kan alleen na voorafgaande toestemming van de organisatie worden
overgedragen.
De organisatie kan een deelnemer zonder opgaaf van redenen weigeren voor de monsterrit. Eventueel al
betaald inschrijfgeld wordt in dat geval geretourneerd.
Tijdens de tocht dient iedere deelnemer het jubileumshirt van Ettelbrück-Amstenrade te
dragen.
Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
De monsterrit is een recreatieve tocht, geen wedstrijd. Deelnemers wachten op elkaar.
Niemand neemt tijdens de rit een uitzonderingspositie in. Iedereen gedraagt zich als alle andere
weggebruikers.
Er wordt maximaal twee personen naast elkaar gefietst en dat alleen als de situatie dit toelaat.
Er wordt met respect omgegaan met natuur en milieu. Onderweg wordt geen afval weggegooid.
Alle afval, ook schillen, dient bij de verzorgingsposten te worden weggegooid.
Andere weggebruikers en bewoners langs de route worden met respect behandeld.
Iedereen waakt over zijn eigen veiligheid en die van andere deelnemers en weggebruikers.
De leiding, groepsleiders, motorbegeleiding en volgwagens worden gerespecteerd en iedereen volgt hun
aanwijzingen en instructies op.
Iedereen onthoudt zich tijdens de monsterrit en tijdens het verblijf in de hotels van activiteiten die voor
overlast kunnen zorgen en respecteert de eigendommen van anderen.
De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade dan wel verlies
en/of diefstal van eigendommen.
Tijdens de rit en hiermee samenhangende activiteiten gemaakte foto- en filmopnamen kunnen op
de website van het Wielercomité Ettelbrück-Amstenrade gepubliceerd worden.
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers aan de rit die zich niet houden aan deze
spelregels uit te sluiten van (verdere) deelname dan wel andere maatregelen op te leggen.

Deelnemer verklaart door ondertekening:
•
Kennis te hebben genomen van bovenstaande regels, deze te accepteren en zich hieraan te houden.
•
Op eigen risico deel te nemen aan de monsterrit Ettelbruck-Amstenrade.
•
Genoeg getraind te hebben en lichamelijk in staat te zijn om de tocht te kunnen volbrengen.
•
Over geschikt en voldoende onderhouden materiaal te beschikken om de tocht te volbrengen.

Deelnemer mag van de organisatie verwachten:

Een goed georganiseerde monsterrit.

Begeleiding van motorrijders en een volgauto tijdens de monsterrit

Aanwezigheid van gekwalificeerde EHBO‘ers tijdens de monsterrit

Eten en drinken op de stopplaatsen (alleen op zaterdag).
Handtekening deelnemer voor akkoord + Datum 20-03-2020

