8 uurs Spinningmarathon
Loods 37 Fitness
Doctor Schaepmanstraat 37, Weert
E: info@als-weert.nl
IBAN: NL79 RABO 0325 4971 68
t.n.v. Stichting ALS WCN
KvK 69932808
www.als-weert.nl

REGLEMENT SPINNINGMARATHON
“Trap met GeertjePeertje ALS de wereld uit”
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DEELNAME
Het is mogelijk om je individueel (per uur) of als team in te schrijven.
Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen (incl. een eventuele coach). Bij meer dan 6
personen, zal er € 10,- extra per deelnemer in rekening worden gebracht. Het is niet verplicht om
een coach te hebben. Wel dient elk team een teamleider en een reserveteamleider aan te wijzen.
Een team mag uit zowel mannen als vrouwen bestaan.
Jeugdigen mogen meefietsen. Jeugdigen onder de 16 jaar mogen alleen meefietsen onder toezicht
van een volwassene. Jeugdigen onder de 16 jaar mogen niet meer dan 2 aaneengesloten uren fietsen.
De eventuele coach mag meefietsen, maar dat hoeft niet.
De teamleider is de contactpersoon van de organisatie.
De teamleden bepalen samen:
o De volgorde waarin de fietsers fietsen;
o Hoe lang iedereen op de fiets zit (maximaal 4 uur aaneengesloten).
Ieder teamlid zorgt er zelf voor dat:
o Hij/zij genoeg rust krijgt;
o Hij/zij op tijd eet en drinkt;
o Hij/zij een handdoek gebruikt tijdens het fietsen.
Mocht een teamlid wegens omstandigheden uiteindelijk niet deel kunnen nemen, mag deze
vervangen worden.
Het team mag zich laten sponsoren. De sponsornaam of teamnaam wordt vermeld op de voorzijde
van de fiets.
Het team bepaalt zelf in welke kleding er gefietst wordt. Kleding met sponsornaam is toegestaan.
Een team is pas startgerechtigd als het inschrijfgeld is ontvangen en de organisatie deelname heeft
bevestigd.
Het team betracht de nodige zorg met betrekking tot (alles in de ruimste zin van het woord):
o De beschikbaar gestelde materialen;
o De beschikbaar gestelde ruimten;
o Andere deelnemers en aanwezigen.
Schade ten gevolge van onzorgvuldig gebruik en/of ongepast gedrag komt ten laste van de
veroorzaker/team.

8 uurs Spinningmarathon
Loods 37 Fitness
Doctor Schaepmanstraat 37, Weert
E: info@als-weert.nl
IBAN: NL79 RABO 0325 4971 68
t.n.v. Stichting ALS WCN
KvK 69932808
www.als-weert.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSCHRIJVING
Startgerechtigd: als het volledige inschrijfgeld is ontvangen én als bevestigd is dat de inschrijving
formeel is.
U ontvangt van ons een factuur voor deelname aan de “Trap met GeertjePeertje ALS de wereld
uit” spinningmarathon.
Indien het inschrijfgeld niet binnen 7 dagen na facturering ontvangen is, vervalt de reservering op
een fiets.
De indeling van de fietsen wordt gebaseerd op de volgorde van inschrijving en betaling.
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@als-weert.nl
Wel geldt de regel VOL=VOL.
Bij annulering vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats, wel is het mogelijk om na overleg
met de organisatie uw plaats over te dragen aan een nieuw / ander team.
U ontvangt een bewijs van deelname via uw e-mailadres, dit is tevens het entreebewijs voor de dag.
Wisselen van deelnemer(s) kan tot op de dag van het evenement.
Deelname is volledig op eigen risico, iedere vorm van aansprakelijkheid door de organisatie is
uitgesloten. Wij gaan ervan uit dat iedereen die deelneemt over een goede gezondheid beschikt.
Deelnemers gaan akkoord dat “Trap met GeertjePeertje ALS de wereld uit” in de toekomst, voor
publiciteitsactiviteiten, gebruik maakt van de tijdens dit evenement gemaakte foto’s en filmopnamen.
MELDEN OP DAG VAN HET EVENEMENT
Het team of de individuele fietser kan zich melden op 18 maart 2017 vanaf 09.00 uur bij Loods 37
Fitness - Dr. Schaepmanstraat 37 - 6004 AD te Weert.
Bij aanmelding wordt er van de teams een groepsfoto gemaakt. Het is dan ook aan te raden met het
gehele team te komen voorafgaande aan de start als je met een team fietst.
Na registratie op 17 maart 2017 mag de teamsamenstelling niet meer worden gewijzigd zonder
overleg met de organisatie.
DE FIETSEN
Er wordt gefietst op door de organisatie beschikbaar gestelde fietsen.
Toewijzing van de fietsen geschiedt door de organisatie.
Defecte fietsen worden zo snel mogelijk vervangen (reservefietsen zijn aanwezig).
De pedalen zijn voorzien van het spd-systeem en toe-clips.
Aanpassingen aan de fietsen zijn slechts toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
organisatie.
Op zaterdag kunnen de teams vanaf 09.00 uur de fietsen bekijken, uitproberen en instellen.
Tussen 09.30 uur en 09.45 uur mag er niemand op de fietsen plaats nemen.
Vanaf 09.45 uur mag de 1e fietser op de fiets plaats nemen.
Na iedere spinsessie van 50 minuten is er een korte pauze. Tijdens deze pauze wordt de fiets, door
de gebruiker, droog gemaakt en bestaat de mogelijkheid om te wisselen.
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TOEGANG RUIMTEN
Het hoofdpodium is alleen toegankelijk voor de:
o Instructeurs;
o Artiesten;
o Door organisatie aangewezen personen.
De omkleedruimte is alleen toegankelijk voor de deelnemers en de organisatie.
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BEGIN EN EINDE
De start vindt plaats op zaterdag 17 maart 2017 om 10.00 uur precies.
De finish is op zaterdag 17 maart 2017 om 18.00 uur precies.
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VERZORGING
1. De fietsers zorgen zelf voor:
a. Minimaal 2 handdoeken: één voor over het stuur en één voor onder de fiets. Dit in verband met
zweten;
b. Reservekleding en schoenen.
2. Door de organisatie wordt gezorgd voor:
a. Kleedgelegenheid;
b. Douchegelegenheid;
c. Aanwezigheid van EHBO of Rode Kruis;
d. Instructeurs;
e. Muziek tijdens het evenement.

•
•
•

VERANTWOORDELIJKHEID
Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
Deelnemers verklaren door zich in te schrijven over een goede gezondheid te beschikken.
De organisatie is NIET aansprakelijk voor welke schade / (on)kosten dan ook, incl. schade o.g.v. het
kwijtraken van eigendommen van de deelnemers (alles in de breedste zin van het woord).

CONTACTGEGEVENS
Tijdens de Spinningmarathon zijn wij 8 uur bereikbaar onder een telefoonnummer dat nog nader bekend zal
worden gemaakt. Ook zullen ten alle tijden meerdere personen van de organisatie in de zaal aanwezig zijn
welke men aan kan spreken.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

