
Maatregelen Run for Joyce 17 september 2021

 Uiteraard houden we alle informatie over het veilig organiseren van evenementen in 
de gaten en updaten we deelnemers en belanghebbende via onze website, social 
media-kanalen en nieuwsbrief.

 Een deelnemer heeft zich op de hoogte gesteld van de regels, voorschriften en 
richtlijnen ter voorkoming van COVID-19 via RIVM, Rijksoverheid en de informatie 
vanuit de Run for Joyce.

 Deelname aan de Run for Joyce geschiedt op eigen risico en eigen verantwoording. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige geleden materiële of immateriële 
schade op de singels en/of in het sportpark/in de nabijheid van start/finish met 
inbegrip van inschrijfbureau, parkeerplaatsen en kleedruimtes.

 De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van ziekten of 
ongevallen overkomen aan deelnemers, bezoekers of vrijwilligers.

 De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vernieling en/of 
kwijtraken van goederen van deelnemers en begeleiders.

 Instructies van politie, verkeersregelaars, veiligheidscoördinator, organisatie, 
wedstrijdleiding, vrijwilligers en medewerkers moeten te allen tijde direct opgevolgd 
worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie (let hier 
extra scherp op bij de start en finish); Het niet opvolgen van de instructies kan 
diskwalificatie tot gevolg hebben.

 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte 
kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

 Er geldt een maximaal aantal deelnemers per afstand.
 Inschrijven is online en op de dag zelf mogelijk.
 Desinfecteer je handen bij de ingang van sportpark De Heughte, desinfectiemiddel is 

aanwezig.
 Er zijn geen douches beschikbaar.
 De tijdregistratiechip dient zelf vooraf te worden bevestigd aan de veters (geen tie-

wrap) en na finish weer ingeleverd te worden.
 Pak zelf je medaille.
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