Stichting “De 12 uur van DRV”
Gevestigd te 3640 AA Mijdrecht, Postbus 7
Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 68794592
Wandelreglement van “De 12 uur van DRV”
1. “De 12 uur van DRV” wordt georganiseerd door de stuurgroep “De 12 uur van DRV”.
2. “De 12 uur van DRV” is een wandel estafetteloop (zonder wedstrijdelement).
3. De opbrengst van “De 12 uur van DRV” komt volledig ten goede van Inloophuis ‘t Anker en
het Emma Kinderziekenhuis.
4. Inschrijving is via teamcaptains of individueel mogelijk via de website.
5. Een team bestaat minimaal uit 1 persoon en maximaal is er geen grens, mits de
teamcaptain het aantal deelnemers goed informeert en begeleidt.
6. Deelname van kinderen onder de 14 jaar is alleen toegestaan onder begeleiding van een
volwassene.
7. Tijdens het evenement moet altijd minimaal één teamlid op het parcours aan het wandelen
zijn.
8. Het is niet toegestaan om zonder geldig startbewijs (polsbandje) op het parcours aanwezig
te zijn.
9. Het is tijdens “De 12 uur van DRV” niet toegestaan om:
• Afval langs de route te deponeren
• Zich buiten de paden te begeven
• Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen
• Een hond mee te nemen
• Aan anderen aanstoot te geven door gedrag of kleding
• Het park als openbaar toilet te gebruiken (op het parcours zijn toiletten aanwezig)
• Op het parcours te roken
10. Passeren is alleen toegestaan als hierdoor geen gevaar/hinder ontstaat voor andere
deelnemers.
11. Bij wisseling van wandelaars mogen andere deelnemers niet gehinderd worden.
12. Deelnemers dienen altijd de instructies van de organisatie te volgen.
13. Het parcours bestaat uit één ronde van ongeveer 700 meter.
14. Deelnemers aan “De 12 uur van DRV” nemen deel op eigen risico.
De organisatie aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldag en/of nevenactiviteiten
c.q. opbouw- en afbreek/opruimactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken
c.q. die van de veroorzaker.
15. Deelnemers gaan er mee akkoord dat foto's en video-opnamen die tijdens het
wandelevenement worden genomen, worden gebruikt om het evenement te promoten.

16. De organisatie behoudt zich het recht voor “De 12 uur van DRV” geheel of gedeeltelijk af te
gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in
redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht
op teruggave van het inschrijfgeld.
17. In geval van calamiteiten gebruikt de organisatie de opgegeven informatie ten behoeve van
de hulpverlening en om eventueel het thuisfront in te lichten.
18. In geval van geschillen beslist de organisatie.
19. Met de inschrijving van “De 12 uur van DRV” verklaart de deelnemer zich bekend en
akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
20. Door inschrijving aanvaardt de deelnemer dit wandelreglement en verklaart de regels
zonder voorbehoud te zullen naleven.
21. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van
verdere deelname.
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