Reglement Flipjes Toertocht 2019
Bĳ inschrĳving verklaart de deelnemer zich akkoord met het
hieronder staande reglement.

Inschrijven

Deelname

Voorinschrĳven kan via het online inschrĳfformulier
dat te benaderen is via onze site. De inschrĳving
sluit op 26 juli 2019.

Deelname aan de tocht en toegang tot de
verzorgingsposten op de route is alleen mogelĳk
voor geregistreerde deelnemers.

Op 27 juli 2019 is er van 08:00 tot 11.00 uur
daginschrĳving mogelĳk in de permanence.

Met de inschrĳving verklaren deelnemers dat zĳ
voor het volbrengen van de tocht voldoende
gezond zĳn en dat zĳ beschikken over een
deugdelĳke fiets.

De permanence (inschrĳving) bevindt zich bĳ
Wielrencentrum van JvR de Batauwers. Hier bevindt
zich ook de Start & Finish en kan men gebruik maken Het dragen van een valhelm is gedurende de
van kleed- en douche gelegenheid. Er is gratis en
voldoende parkeergelegenheid rondom de start en gehele toertocht verplicht.
finish. Volg de parkeerinstructies en borden.
Het karakter van het evenement is geen wedstrĳd,
maar een toeristische prestatietocht.
De inschrĳfkosten zĳn € 10,00 per persoon.
NTFU/KNWU leden krĳgen € 2,- korting.
De deelnemers dienen zich te gedragen als
Deelnemers worden geacht zich te houden aan
alle andere weggebruikers en nemen geen
deze starttĳden i.v.m. logistieke redenen bĳ de
uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zĳn van
permanence en bevoorradingsposten.
toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
Een complete kaart en routebeschrĳving op
papier is beschikbaar.

De politie zal strafrechtelĳk handhaven op
verkeersgevaarlĳk gedrag en daartoe controles
uitvoeren.

De controle finish sluit om 17:00.
Deelnemers respecteren overige weggebruikers,
natuur en milieu.
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en
de veiligheid van overige weggebruikers.
Het gebruik van volgauto’s en/of brommers is
verboden.
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Deelname met voertuigen op meer dan twee
wielen en/of op tandems, ingericht voor het
vervoer van meer dan twee personen, is zonder
voorafgaande toestemming van de organisatie
niet toegestaan.
De organisatie is in geen geval aansprakelĳk
voor ongevallen of schade dan wel verlies en/
of diefstal van persoonlĳke voorwerpen van de
deelnemer.
Deelnemers moeten onverwĳld de aanwĳzingen
van de politie en de organisatie opvolgen.
Deelnemers kunnen bĳ ongeoorloofd gedrag,
het zich niet houden aan de verkeersregels en
bĳ het niet opvolgen van aanwĳzingen van de
politie en organisatie van verdere deelname
worden uitgesloten. Deze deelnemers zĳn tevens
uitgesloten van deelname aan Flipjes Toertocht
2019.
Bĳ de controleposten dient iedere deelnemer
persoonlĳk de startkaart ter afstempeling aan te
bieden.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de
route, de start- en finishplaatsen en starttĳden te
wĳzigen of de tocht af te gelasten of vroegtĳdig
te beëindigen, wanneer weersomstandigheden,
calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de
deelnemers en publiek of andere zwaarwegende
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er
bestaat in dat geval geen recht op restitutie van
inschrĳfgeld of vergoeding van schade en kosten.
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