Reglement Carbage Run Zomer Editie 2020
Het reglement betreft:

The Carbage run Zomer Editie 2020

Organisatie:

CRUM eventravel
Siebrandsweg 5
7812 BB EMMEN

KVK: 51120968
BTW-nr. NL823098904B01

Artikel 1
1.1
Waar in dit reglement wordt gesproken over inschrijver, deelnemer, teamleden,
bestuurder of navigator, wordt daaronder mede verstaan de inschrijfster,
deelnemer, alle deelnemende teamleden 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, run, rally, etc. dan
wordt bedoeld the Carbage run Zomer Editie 2020. Dit reglement is van
toepassing op beide Zomer edities van the Carbage run die in 2020 worden
georganiseerd. Dit zijn:
- Carbage run Zomer editie 2020 Oekraïne-editie van 29 juni t/m 3 juli 2020
- Carbage run Zomer editie 2020 Montenegro-editie van 24 t/m 28 augustus 2020
1.4
Wanneer wordt gesproken over de organisatie dan worden bedoeld alle mensen
en rechtspersonen 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 de aan the Carbage run
gelieerde ondernemingen.
1.5
Dit reglement is ook van toepassing op alle activiteiten die worden georganiseerd
voorafgaand aan the Carbage run op 28 juni en 23 augustus 2020 en op de
activiteiten na afloop van beide edities op 4 juli en 29 augustus 2020.
Artikel 2 - Inschrijvingen
2.1
Elke persoon die zich inschrijft voor the Carbage run Zomer editie 2020 gaat
akkoord met dit reglement. Ook wanneer één persoon de hele inschrijving
verzorgt inclusief teamgenoten. Dan is het de verantwoordelijkheid van de
inschrijver om zijn teamgenoten dit reglement door te sturen in ze hiermee te
laten instemmen.
2.2
Bij inschrijving moet direct het volledige team worden ingeschreven. Dus alle
gegevens van alle teamleden.
2.3
Als de gegevens van een team en/of teamlid onjuist en/of onvolledig blijken te
zijn dan heeft de organisatie het recht om de inschrijving te laten vervallen zonder
restitutie van inschrijfgeld. De organisatie kan hiertoe besluiten tot de dag van
aanvang van het evenement.
2.4
Het inschrijfgeld bedraagt € 399,- voor een team inclusief 2 deelnemers. Voor elke
extra deelnemer wordt € 49,- in rekening gebracht. Campingpassen kosten € 59,per persoon en geven recht op 6 overnachtingen op the Carbage run Camping.
2.5
Een startbewijs is nooit overdraagbaar en/of te verkopen aan een ander team
en/of persoon zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
2.6
De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal startbewijzen
vast te stellen en/of om dit maximum te wijzigen na opening van de inschrijving.
2.7
Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd, dit geldt ook voor
campingpassen en extra deelnemers.
2.8
Het wijzigen van de samenstelling van een team en/of het toevoegen van een
extra teamlid kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de
organisatie. Na 1 juni 2020 is het niet meer mogelijk om wijzigingen in de
samenstelling van het team door te voeren voor de Oekraïne-editie. Voor de
Montenegro-editie is de uiterste datum 1 augustus 2020
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.
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Mocht een van the Carbage run zomer edities 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.
Een beslissing tot staking/afgelasting van het evenement kan alleen door de
organisatie worden genomen, deze is onherroepelijk en staat niet ter discussie.
Alle deelnemers van de Oekraïne-editie zijn verplicht om op uiterlijk 1 juni 2020
een digitaal exemplaar van dit reglement te ondertekenen. Voor de Montenegroeditie is de uiterste datum 1 augustus 2020. Als het reglement niet tijdig is
ondertekend vervalt de inschrijving en wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
Het wijzigen en/of aanleveren van de door de organisatie gevraagde gegevens
over het voertuig waarin wordt deelgenomen kan tot uiterlijk 1 juni 2020 voor de
Oekraïne editie en tot 1 augustus voor de Montenegro-editie. Mochten de
gegevens op die datum niet bij de organisatie bekend zijn gemaakt dan vervalt de
inschrijving en wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
Alle deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, ook als deze de auto tijdens
het evenement niet besturen.
Het is verboden om levende dieren mee te nemen tijdens het evenement.
Deelnemer stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens mogen worden
gebruikt voor het organiseren van het evenement en dat deze kunnen worden
doorgegeven aan autoriteiten van landen die in de route zijn opgenomen wanneer
deze dat van de organisatie verlangen.
Deelnemer stemt in met het ontvangen van informatie van de organisatie die
essentieel is voor deelname en kan zich hiervoor niet afmelden t/m de laatste dag
van het evenement.

Artikel 3 - De auto
3.1
Aan the Carbage run Zomer Editie 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. 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
Als de auto wordt toegelaten bij de start door de organisatie, betekent dat niet dat
de auto aan alle wettelijke en/of technische eisen voldoet. Dit blijft altijd de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers. De keuring van de organisatie is geen
RDW- en/of APK keuring etc. en heeft geen wettelijke geldigheid.
3.4
De deelnemende auto dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de
bepalingen van de Wet zoals deze geldt in Nederland en moet voorzien zijn van
een Schadeverzekering Inzittenden.
3.5
De auto moet zijn voorzien van een Aansprakelijkheidsverzekeringen
Motorvoertuigen en een SVI-verzekering.
3.6
De APK van de auto waarin wordt deelgenomen moet minimaal geldig zijn tot 5
dagen na afloop van het evenement.
3.7
Om mee te dingen in het klassement voor de punten/prijzen is het maximum
bouwjaar van de auto waarin mag worden deelgenomen 1999.
3.8
Er mag alleen worden deelgenomen in auto´s met een maximum toelaatbaar
gewicht (GVW) van 3500 kg.
3.9
Als er wordt deelgenomen in een auto met een buitenlands kenteken dan moet
deze aan alle wettelijke eisen voldoen die gelden in het land waar het kenteken is
afgegeven. Ook moet deze auto minimaal WA + SVI verzekerd zijn volgens de
geldende wettelijke regels van het land waar het kenteken is afgegeven.
3.10 Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan.
3.11 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.
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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. In dat geval wordt geen inschrijfgeld
gerestitueerd. De organisatie kan dit besluit nemen tot op de dag van de start van
het evenement en zelfs nog tijdens het evenement.
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. Het is verboden om slechts een deel van de sticker
aan te brengen op de auto. Alleen door de organisatie verstrekte deurstickers zijn
toegestaan die volledig intact zijn.
De auto mag niet zijn voorzien van uitstekende delen die verder dan 10 cm buiten
de auto steken.
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.
Blauwe zwaailampen, sirenes en alle vormen van verlichting en of geluid op de
auto die wettelijk niet zijn toegestaan, zijn ook in het evenement niet toegestaan.
Als de auto waarin wordt deelgenomen niet aan de wettelijke eisen voldoet en/of
niet aan bovenstaande eisen. Dan heeft de organisatie het recht om deelname te
weigeren voor aanvang van het evenement of tijdens het evenement. In dat geval
wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
Deelnemer is verplicht zijn/haar verzekeraar waarbij de autoverzekering is
afgesloten schriftelijk op de hoogte te stellen van deelname aan the Carbage Run
en dit door de verzekeraar schriftelijk laten bevestigen. Op verzoek van de
organisatie moet een schriftelijk bewijs getoond kunnen worden waaruit blijkt dat
de verzekeraar instemt met deelname aan het evenement.
Naast de wettelijk voorgeschreven uitrusting die verplicht zijn in de landen die in
de route zijn opgenomen, dienen alle auto’s uitgerust te zijn met; een
gevarendriehoek, EHBO-set, en veiligheidshesjes (minimaal 1 per persoon).
De organisatie is niet verantwoordelijk voor de technische staat van de auto.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voldoen aan alle
technische eisen van het voertuig zoals die zijn gesteld volgens de wet in elk land
dat is opgenomen in de routes van the Carbage run Zomer Editie.

Artikel 4 – Camping en Finishlocaties
4.1
De organisatie biedt deelnemers de mogelijkheid overnachtingen op the Carbage
run camping te boeken die zich bij of nabij de finishlocatie van elke dag bevindt.
4.2
Boeken van de camping kan t/m 1 mei 2020 of tot het maximum aantal
campingplaatsen is bereikt.
4.3
Een campingpas kost € 59,- per persoon. Deze is geldig voor alle
campingovernachtingen die door de organisatie tijdens het evenement worden
aangeboden.
4.4
Iedere deelnemer die geen camping heeft geboekt dient zelf een alternatieve
overnachtingsplek te boeken. De organisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.
4.5
Iedere deelnemer die geen camping heeft geboekt mag zich tijdens het
evenement op elke avond na middernacht 0.00 uur niet op het campingterrein
en/of de finishlocatie begeven.
4.6
De voorzieningen op de camping zijn minimaal, sanitaire voorzieningen zijn in
beperkte mate aanwezig en er is geen elektriciteit aanwezig.
4.7
Op het campingterrein is open vuur ten strengste verboden. Ook een barbecue op
kolen is niet toegestaan.
4.8
Na 0.00 uur middernacht dient de camping stil te zijn. Dit betekent geen
draaiende motoren, geen draaiende aggregaten, geen claxons, geen sirenes, geen
vuurwerk, geen luid gepraat, geen muziek etc.
4.9
Bezit en/of afsteken van vuurwerk op de finishlocaties, op de camping,
finishlocatie en/of tijdens het evenement is ten strengste verboden. Bij
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overtreding vindt onmiddellijke uitsluiting van het evenement plaats en wordt
aangifte gedaan bij de politie.
Op de campings, finishlocaties en omliggende bijbehorende terreinen mag alleen
stapvoets worden gereden. Hard rijden, slippen, etc. leidt onmiddellijk tot
diskwalificatie en uitsluiting van het evenement.
Instructies van organisatie, crew, medewerkers en/of beveiligers die actief zijn op
de campings, finishlocaties en omliggende bijbehorende terreinen moeten te allen
tijde worden opgevolgd.
Het is ten strengste verboden om afval achter te laten bij het verlaten van de
campings, finishlocaties en omliggende terreinen.
Het is verboden om op welke manier dan ook overlast te veroorzaken op de
campings en finishlocaties voor andere deelnemers, omwonenden, organisatie
en/of andere belanghebbenden.
Door het boeken van de camping wordt automatisch ingestemd met dit reglement.
Bij het niet nakomen van deze regels volgt onmiddellijke verwijdering van
camping en/of finishlocatie en uitsluiting van het evenement.
Het is voor deelnemers verboden op en om het terrein van de finishlocatie en
camping te vliegen met drones of andere op afstand bestuurde onbemande
vliegtuigen of helikopters.
Het is voor deelnemers niet toegestaan met gemotoriseerde voertuigen op het
terrein van de finishlocatie of camping te rijden, anders dan met het voertuig
waarin wordt deelgenomen.

Artikel 5 - Reglementering
5.1
Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit
reglement en nader door de organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen
waaronder (maar niet beperkt tot) het handboek.
5.2
Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van
deelname aan het evenement ten gevolge hebben.
5.3
Het is de deelnemers niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden.
5.4
Het is de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de auto.
5.5
Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen
en medeweggebruikers te hinderen.
5.7
De deelnemers wordt aangeraden een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten
die voldoende dekking geeft bij eventuele calamiteiten, waaronder repatriëring
van het voertuig. Ook wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien een dergelijke verzekering eventuele schade niet dekt kan de organisatie
hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
5.8
De deelnemers dienen te beschikken over een geldig paspoort en/of ID-kaart en
deze bij zich dragen gedurende het evenement.
5.9
Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd.
5.10 Het is niet toegestaan om onderweg extra deelnemers mee te nemen die niet
staan ingeschreven.
5.11 Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan andermans voertuigen en
overige bezittingen.
5.12 Het is niet toegestaan om uitingen, communicatie, documenten, opdrachten,
handboeken of welke documenten van de organisatie dan ook, te publiceren en/of
te reproduceren, te delen met niet-deelnemers en/of te gebruiken voor welke
andere toepassing en/of evenement dan ook.
5.13 Wanneer een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering
en/of service weigert te helpen tijdens het evenement dan kan de organisatie
hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
5.14 Wanneer een verzekeraar een schade weigert uit te keren die door de deelnemer
tijdens het evenement is opgelopen kan de organisatie hiervoor nimmer
aansprakelijk worden gesteld.
5.15 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.
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Deelnemer is er zich van bewust dat er door de organisatie een handboek wordt
gepubliceerd en wordt geacht het handboek te lezen en op de hoogte te zijn van
de inhoud ervan.
Tijdens het evenement is het ten strengste te verboden om te rijden onder invloed
van alcohol, drugs en/of andere verboden middelen.
Het is verboden om levende dieren mee te nemen tijdens het evenement. Ook op
de finishlocaties/campings zijn (huis)dieren niet toegestaan.
Deelnemer gaat akkoord met het publiceren van foto’s en/of video’s die in
opdracht van de organisatie of door de organisatie van deelnemer zijn gemaakt
tijdens het evenement.
De organisatie heeft geen verzekering afgesloten waarop deelnemers een beroep
kunnen doen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van rellen, demonstraties,
vandalisme, natuurgeweld, criminaliteit, terrorisme, etc. tijdens het evenement of
op locaties die in de route zijn opgenomen.
Deelnemers zijn niet verplicht om de door de organisatie voorgeschreven routes,
te volgen en/of de geadviseerde bezienswaardigheden te bezoeken.
Alle kosten voor tol en/of vignetten zijn voor de deelnemer zelf. De organisatie
kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld en deelnemer is zelf verplicht om
uit te zoeken waar tol moet worden betaald en/of waar een vignet verplicht is.

Artikel 6 - Uitsluiting aansprakelijkheid
6.1
Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke
instanties tegen de organisatie van the Carbage Run en alle aan haar gelieerde
personen en ondernemingen.
6.2
De organisatie wijst elke verantwoording en elke verplichting af voor elk ongeval
dat voor, tijdens of na the Carbage Run wordt veroorzaakt door of aan de
deelnemers, hun auto’s en/of meegevoerde voorwerpen.
6.3
De organisatie wijst iedere verantwoording af voor overtredingen van de
wettelijke voorschriften in landen die in de route zijn opgenomen.
6.4
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.
6.5
De deelnemers zullen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enig actie
of nalatigheid door hen begaan.
6.7
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.
6.8
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.
6.9
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.
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Artikel 7 - Uitvallen
7.1
De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te
worden bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteit.
7.2
Kosten gerelateerd aan uitvallen, pech, ongevallen etc. zijn nooit verhaalbaar op
de organisatie.
7.3
De organisatie van het evenement verleent geen hulp bij pech of ongeval en kan
daarvoor ook nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.
7.4
De organisatie sleept geen auto’s af en vervoert ook geen deelnemers.
7.5
Het is alle deelnemers ten strengste verboden om foto’s en/of video’s te maken
en/of te publiceren van ongevallen die tijdens het evenement plaatsvinden.

Ik ben mij volledig bewust van de inhoud van dit reglement en heb het gehele
reglement doorgelezen. Ik ga akkoord met dit reglement.

Volledige naam: __________________________________________________

Datum: ______________
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