TE LEZEN VOOR DE INSCHRIJVINGSFICHE INVULLEN:
Voor het seizoen 2022, heeft de challenge ACRHO een nauwkeurigere technologie goedgekeurd. Wij voeren een nieuw
tijdwaarnemingsysteem in (chip op het rugnummer) wat van elke hardloper een zekere discipline vereist. Vanaf dit seizoen,
wordt het netto tijd genomen voor het klassement. Dit wil zeggen dat iedereen over het tapijt moet lopen op het vertrek en
op het aankomst.
Elke hardloper verbindt zich ertoe om rugnummer te dragen op de borst. Het rugnummer mag in geen enkel geval
gevouwen zijn of worden geplaatst aan een andere plaats om te voorkomen niet gedetecteerd te worden. Het gevolg is dat
de hardloper niet in het klassement zal worden opgenomen. Nochtans, kan een klacht ingevoerd worden in 15 dagen.
Elke hardloper verbindt zich eveneens ertoe om zijn rugnummer na elke hardlopen aan de organisatoren terug te
bezorgen teneinde te voorkomen bij het volgende hardlopen niet in het klassement te worden opgenomen
Voor de in het klassement van het seizoen 2019 opgenomen hardlopers blijft de inschrijving voor elke hardloop
onveranderd aan de prijs van 4,00 €.
Voor de nieuw ingeschrevenen bedraagt het bedrag bij de eerste inschrijving 5,00 €. Vervolgens, zal de prijs 4,00 €
bedragen.
Kleine herinnering: u moet 10 jaar oud zijn voor een lengte van 8 km, 12 jaar voor 12 km en 16 jaar voor 15 km of meer.
Ook te weten: de honden zijn verboden op onze hardlopen.
De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht, of om het even
welke andere omstandigheid dewelke de veiligheid van de concurrenten in gevaar brengt of de organisatie onmogelijk maakt.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk in geval van lichamelijk of geestelijk letsel dat zich voor, gedurende of na
het hardlopen voordoet.
Gelieve ook het volledige reglement raadplegen op de kalender of op de website www.acrho.org
LEESBARE EN MET HOOFDLETTERS IN TE VULLEN
Borstnummer

|__|__|__|__|

Maat : XS

S

M

Geboortedatum

___/___/______

Man

|__|

L

XL

XXL

Vrouw

|__|

Naam:
Voornaam:
Club:
Adres:
Postcode :

GSM:
Woonplaats:

Land:
E-mail:

Ik verklaar dat ik kennis van de informatie aan het recto van dit document genomen heb.
Ik verklaar fysisch in staat te zijn deel te nemen aan competitiewedstrijden hardlopen en ontsla de inrichters van elke
verantwoordelijkheid.
Recht op het beeld: ik machtig de ACRHO vzw om foto's van mij te nemen voor, tijdens en na een van de wedstrijden
georganiseerd door haar. Ik afstand van alle vergoeding en recht op het pand als gevolg van het gebruik van de foto's
gemaakt. Deze foto's zullen worden genomen door een van de fotografen van de ACRHO vzw wiens naam is overgenomen
van de site www.acrho.org. Echter, trouw aan haar waarden, de ACRHO vzw is toegewijd aan het maken van dit recht een
promotioneel en niet-commercieel gebruik (verkoop van foto's).
Datum

___/____/______

Handtekening

