Zillertal Bike Challenge 2018 – bijlage 1
Categorie
 King

 Queen

 Prince

 Princess

 Lord

 Lady

Persoonlijke gegevens/noodsituatie:
Startnummer:
Naam deelnemer:
Naam/plaats huisvesting:
Naam familielid of vriend/in:
Telefoonnummer van de bovenstaande persoon (incl. netnummer):
Bloedgroep:
Andere medische informatie (medicatie, allergieën, etc.):

BEVESTIGING
Met mijn handtekening bevestig ik mijn deelname aan de Zillertal Bike Challenge 2018 (ZBC) en ontvangst van de
transponder.
Ik ben mij ervan bewust dat mountainbike-koersen gepaard gaan met bijbehorende risico’s en inspanningen; deelname
vindt plaats voor eigen risico.
Bovendien ben ik mij ervan bewust dat de ZBC op de openbare weg en NIET op een afgesloten parcours plaatsvindt, en
ik dus op ieder moment langs de hele route ook andere weggebruikers en tegenliggers kan verwachten; dat de Oostenrijkse
wegenverkeerswet van toepassing is en dat de instructies van het koerspersoneel, van de politie en brandweer moeten
worden nageleefd.
Ik ben verplicht de bepalingen van het verkeersreglement 1960 na te leven. Ik mag met name het overige verkeer niet in
gevaar brengen, hinderen of belemmeren, en ik moet te allen tijde uiterst rechts fietsen.
Bij overtreding van de StVO-bepalingen kan ik gediskwalificeerd worden. Bij het niet-naleven van de verkeersregels kan
aangifte tegen mij worden gedaan.
Deelnemers en ook volgauto's die zich niet aan de verkeersregels houden, worden onverbiddelijk bestraft. Deelnemers die
de voorschriften van de StVO niet naleven, worden verwijderd uit de wedstrijd.
Ik heb het reglement gelezen, begrepen en aanvaard. In geval van annulering, no-show of uitval van het evenement door
overmacht bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
Deze bevestiging heb ik naar waarheid en volledig ingevuld.
GEDRAGSREGELS
Het in gevaar brengen van andere deelnemers moet worden uitgesloten. De organisator heeft het recht om deelnemers
die met ongedisciplineerd gedrag anderen in gevaar brengen, uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement.
Helmen zijn verplicht gedurende de gehele koers. De organisator is niet aansprakelijk voor ongelukken, verloren
kledingstukken of andere voorwerpen.
VERKLARING VAN TOESTEMMING:
Ik ga ermee akkoord dat mijn naam zal worden gepubliceerd, als ik als winnaar van een etappe of als overall winnaar wordt
aangewezen. Ook ben ik het ermee eens dat eventuele foto- of filmopnamen die in het kader van het evenement van mij
zijn gemaakt m.b.t. de verslaggeving in alle media (inclusief online) in welke context dan ook worden gepubliceerd, zonder
dat ik recht heb op het indienen van claims van welke aard ook toestaan. Verder ga i ermee akkoord dat mijn persoonlijke
gegevens zoals hierboven aangegeven, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden; deze toestemming kan ik
op elk moment tegenover de organisator intrekken.
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Handtekening

