Reglement Carbage run Winter Edition 2020
Het reglement betreft:

The Carbage run Winter Edition 2020

Organisatie:

CRUM eventravel
Siebrandsweg 5
7812 BB EMMEN

KVK: 51120968

Artikel 1
1.1
Waar in dit reglement wordt gesproken over inschrijver, deelnemer, bestuurder of
navigator, wordt daaronder mede verstaan de inschrijfster enz..
1.2
Waar in dit reglement wordt gesproken over auto, voertuig etc. dan wordt bedoeld
het voertuig waarin wordt deelgenomen.
1.3
Waar in dit reglement wordt gesproken over het evenement dan wordt bedoeld
the Carbage run Winter Edition 2020. Er zijn 2 winter edities van the Carbage run
in 2020: de Alpen route in week 4 en de Noorse/Scandinavische route in week 7.
Dit reglement geldt voor beide winter edities van the Carbage run.
1.4
Wanneer wordt gesproken over de organisatie dan worden bedoeld alle mensen
die zich bezighouden met het organiseren van the Carbage run en de vrijwilligers,
tijdelijke krachten, free-lancers en overige werknemers die werkzaamheden
verrichten voor the Carbage run en/of aan the Carbage run gelieerde
ondernemingen.
1.5
Het evenement the Carbage run Winter edities 2020 vinden plaats op de volgende
data:
Carbage run Winter edition 2020 Alpen route: van 20 t/m 24 januari 2020.
Carbage run Winter edition 2020 Noorse route: van 10 t/m 14 februari 2020.
Artikel 2 - Inschrijvingen
2.1
De inschrijving gaat open op 5 april 2019 om 16.00 uur.
2.2
Inschrijven gaat via de door de organisatie aangeboden wijze, deze is te vinden
op de website www.Carbagerun.nl. De ticketverkoop zal geschieden via een
externe ticketprovider: Eventix.
2.3
Elke persoon die zich inschrijft gaat akkoord met dit reglement. Ook wanneer één
persoon de hele inschrijving verzorgt inclusief teamgenoten.
2.4
Het inschrijfgeld bedraagt € 399,- voor een team inclusief 2 deelnemers. Voor elke
extra deelnemer wordt € 49,- in rekening gebracht. De inschrijving wordt pas
definitief nadat het totaal voor het team verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen.
2.5
Een startbewijs is nooit overdraagbaar en/of te verkopen aan een ander team
en/of persoon, ook niet als er een wachtlijst bestaat.
2.6
De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving te sluiten, wanneer
het door haar beoogde maximum aantal deelnemers is bereikt.
2.7
Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
2.8
Deelnemers moeten zelf zorgdragen voor het afsluiten van een
annuleringsverzekering.
2.9
Teruggave van het inschrijfgeld zal voor 50% plaatsvinden indien het evenement
door de organisatie als gevolg van overmacht, of een andere aannemelijke reden,
voor de start wordt afgelast.
2.10 Mocht the Carbage run Winter Edition 2020 worden gestaakt tijdens het
evenement als gevolg van overmacht, calamiteiten, ongelukken etc. dan hebben
de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ook niet op een
gedeelte daarvan.
2.11 Een beslissing tot staking/afgelasting van het evenement kan alleen door de
organisatie worden genomen, deze is onherroepelijk en staat niet ter discussie.
2.12 Alle deelnemers zijn verplicht om op uiterlijk 31 december 2019 een digitaal
exemplaar van dit reglement te ondertekenen. Hiervoor wordt uiterlijk 1
december 2019 een uitnodiging verstuurd per e-mail aan alle deelnemers. Als het
reglement op 31 december 2019 niet ondertekend is vervalt de inschrijving en
wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
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2.13

Het wijzigen en/of aanleveren van de door de organisatie gevraagde gegevens
over het voertuig waarin wordt deelgenomen kan tot uiterlijk 31 december 2019.
Mochten de gegevens op die datum niet bij de organisatie bekend zijn gemaakt
dan vervalt de inschrijving en wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Artikel 3 - De auto
3.1
Aan the Carbage run Winter Edition 2020 mag alleen worden deelgenomen met
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland goedgekeurde auto’s.
3.2
De auto moet aan alle geldende wettelijke eisen voldoen die gelden in alle landen
waar de route van het evenement doorheen zal rijden. Het voldoen aan alle
wettelijke eisen van het voertuig is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de
deelnemer. Hiervoor kan de organisatie nimmer aansprakelijk en/of
verantwoordelijk worden gesteld.
3.3
De deelnemende auto dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de
bepalingen van de Wet zoals deze geldt in Nederland.
3.4
De auto moet zijn voorzien van een Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen en een SVI-verzekering (Schade Verzekering Inzittenden)
3.5
De APK van de auto waarin wordt deelgenomen moet geldig zijn tot minimaal 7
dagen na afloop van het evenement.
3.6
Het maximum bouwjaar van de auto waarin mag worden deelgenomen is 1999.
3.7
Er mag alleen worden deelgenomen in auto´s met een maximum toelaatbaar
gewicht (GVW) van 3500 kg.
3.8
Als er wordt deelgenomen in een auto met een buitenlands kenteken moet deze
aan alle wettelijke eisen voldoen die gelden in het land waar het kenteken is
afgegeven. Ook moet deze auto minimaal WA en SVI verzekerd zijn volgens de
geldende wettelijke regels van het land waar het kenteken is afgegeven.
3.9
Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan.
3.10 Het is niet toegestaan op de deelnemende auto’s de benaming ‘rally’, ‘racing’ of
benamingen van gelijke strekking aan te brengen. De organisatie wenst elke
uiting die leidt tot een verwantschap met bovenstaande bewoordingen te
vermijden.
3.11 Indien de organisatie van mening is dat de auto niet voldoet aan de maximale
dagwaarde van 500 Euro, of niet voldoet aan het maximum bouwjaar van 1999,
dan kan de organisatie deelname uitsluiten. Inschrijfgeld wordt in dat geval niet
gerestitueerd.
3.12 Het is verplicht om ruimte vrij te houden op beide voordeuren van de auto. Hierop
moeten verplicht de deurstickers worden aangebracht (BxH = 40x30 cm) waarop
het startnummer zichtbaar is. De deurstickers moeten volledig intact worden
aangebracht. Alle teams krijgen een stickerset die is inbegrepen bij het
inschrijfgeld.
3.13 De auto mag niet zijn voorzien van uitstekende delen die verder dan 10 cm buiten
de auto steken.
3.14 Onder een hoogte van 2 meter mogen zich op/aan de auto geen (scherpe)
uitstekende delen bevinden die bij een eventuele aanrijding iemand zouden
kunnen verwonden.
3.15 De auto mag niet zijn voorzien van blauwe zwaailichten en/of andere verlichting
en/of sirenes, claxons etc. die wettelijk niet zijn toegestaan.
3.16 Als de auto waarin wordt deelgenomen niet aan de wettelijke eisen voldoet dan
heeft de organisatie het recht om deelname uit te sluiten voor aanvang van het
evenement of tijdens het evenement. In dat geval wordt geen inschrijfgeld
gerestitueerd.
3.17 Deelnemer is verplicht zijn/haar verzekeraar waarbij de autoverzekering is
afgesloten schriftelijk op de hoogte te stellen van deelname aan the Carbage Run
en moet dit op verzoek van de organisatie schriftelijk aan kunnen tonen.
3.18 De auto moet verplicht zijn voorzien van Winterbanden die aan alle wettelijke
eisen voldoen van de landen waar doorheen gereden wordt. De banden moeten
een minimale profieldiepte hebben zoals deze door de wet is voorgeschreven.
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3.19

Alleen winterbanden die voorzien zijn van een sneeuwvlokje (symbool) zijn
toegestaan.
Deelnemers zijn verplicht sneeuwkettingen bij zich te hebben gedurende het
evenement die passend zijn voor de auto en aan alle wettelijke eisen voldoen.

Artikel 4 - Reglementering
4.1
Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit
reglement en nader door de organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen.
4.2
Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van
deelname aan het evenement ten gevolge hebben.
4.3
Het is de deelnemers niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden.
4.4
Het is de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de auto,
dit geldt ook voor passagiers die het voertuig niet besturen.
4.5
Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen
en medeweggebruikers te hinderen.
4.6
De deelnemers wordt aangeraden een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten
die voldoende dekking geeft bij eventuele calamiteiten, waaronder repatriëring
van het voertuig. Indien een dergelijke verzekering eventuele schade niet dekt
kan de organisatie hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
4.7
De deelnemers dienen te beschikken over een geldig paspoort en/of ID-kaart en
deze bij zich te dragen gedurende het evenement.
4.8
Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd.
4.9
Het is niet toegestaan om onderweg extra deelnemers mee te nemen die niet
staan ingeschreven.
4.10 Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan andermans auto en overige
bezittingen.
4.11 Het is niet toegestaan om uitingen, communicatie, documenten,
routebeschrijvingen, opdrachten, handboeken of welke documenten van de
organisatie dan ook, te publiceren en/of te reproduceren en/of te gebruiken voor
welke andere toepassing en/of evenement dan ook.
4.12 Wanneer een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering
en/of service weigert een deelnemer te helpen tijdens het evenement dan kan de
organisatie hiervoor nooit aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld.
4.13 Wanneer een verzekeraar een schade weigert uit te keren die door de deelnemer
tijdens het evenement is opgelopen kan de organisatie hiervoor nimmer
aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld.
4.14 Deelnemers zijn op de datum van de start minimaal 18 jaar oud. Dit geldt ook
voor deelnemers en/of bijrijders die het voertuig niet besturen
4.15 Een team moet uit minimaal 2 personen bestaan.
4.16 Het maximum aantal deelnemers per team mag niet hoger zijn dan het maximum
aantal inzittenden dat wettelijk is toegestaan voor het voertuig waarin wordt
deelgenomen.
Artikel 5 - Uitsluiting aansprakelijkheid
5.1
Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke
instanties tegen de organisatie van the Carbage Run Winter Edition 2020. Dit
geldt voor beide Winter edities van the Carbage run.
5.2
De organisatie wijst elke verantwoording en elke verplichting af voor elk ongeval
dat voor, tijdens of na het evenement wordt veroorzaakt door of aan de
deelnemers, hun auto’s of meegevoerde voorwerpen.
5.3
De organisatie wijst iedere verantwoording af voor overtredingen van de
wettelijke voorschriften in alle landen die in de route zijn opgenomen.
5.4
De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor enig ongeval of overtreding
van wettelijke voorschriften en zullen de organisatie onmiddellijk inlichten indien
ze bij een zodanig voorval zijn betrokken.
5.5
De deelnemers zullen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enig actie
of nalatigheid door hen begaan.
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5.6
5.7
5.8

5.9

De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor het evenement waarop een
beroep mogelijk is door deelnemers.
De deelnemer is zich bewust van de inhoud van dit reglement en neemt te allen
tijde zelf alle verantwoordelijkheid voor alle overtredingen die worden begaan
tijdens het evenement.
In de periode tot de start van het evenement alsook na afloop van het evenement
zal de deelnemer te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
op zich nemen voor alle overtredingen die worden begaan alsook handelingen die
worden verricht die het evenement schade toebrengen en/of de organisatie en
mededeelnemers schade toebrengen. Dit betreft alle voorkomende schade
waaronder (maar niet beperkt tot) materiële schade, naamschade, financiële
schade, negatieve publiciteit etc.
Wanneer de organisatie door overmacht genoodzaakt is de route en/of een of
meerdere finishlocaties te wijzigen in aanloop naar, of tijdens het evenement, dan
zijn kosten die daaruit voortvloeien voor de deelnemer nooit verhaalbaar op de
organisatie.

Artikel 6 - Uitvallen
6.1
De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te
worden bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteit.
6.2
Kosten gerelateerd aan uitvallen en/of pech onderweg zijn nooit verhaalbaar op de
organisatie.
6.3
De organisatie van het evenement verleent geen hulp bij pech of ongeval en kan
daarvoor ook nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.
Ik ben mij volledig bewust van de inhoud van dit reglement en heb het gehele reglement
doorgelezen. Ik ga akkoord met dit reglement.

Naam: ______________
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Handtekening:______________________________

