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Algemene deelnemers reglement en voorwaarden



Op de dag van vertrek moet je binnen de leeftijdsgrenzen van dertien tot en met zestien jaar vallen.
Als deelnemer dient men aan de aangeboden trainingen deel te nemen. Dat geldt voor zowel de
binnen trainingen (spinning) en de buitentraining. Indien men met een geldige reden en in overleg
met het bestuur toch verhinderd is geeft men dit tijdig afbericht.
De laatste buitentraining is voor iedereen verplicht.
Kijk op de site en in de nieuwsbrief voor de geplande trainingsdata.


















Je hoeft natuurlijk geen professionele racefiets mee te hebben, maar het is de bedoeling dat je zelf
voor een degelijk racefiets, mountainbike en materiaal zorgt. Als blijkt dat tijdens de tour
reparaties moeten worden verricht als gevolg van ondeugdelijk materiaal, worden deze in rekening
gebracht.
Het dragen van een fietshelm en fietshandschoen is tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris
week verplicht.
Gedurende de gehele periode dat men deelneemt aan het Tour de Fris project dient men zich te
houden aan de huisregels van stichting Tour de Fris. Deze gelden te allen tijde gedurende de
voorbereiding, trainingen, in het peloton en op de campings.
Te allen tijde dienen de instructies van het bestuur, begeleiders en vrijwilligers te worden
opgevolgd. Dit geldt zowel voor tijdens de voorbereiding, trainingen als in de Tour de Fris week.
Het is niet toegestaan voor deelnemers om de camping zonder toestemming te verlaten, alcohol te
nuttigen en/of te bezitten, te roken en/of het bezitten van rookwaar.
Bij overtreding van deze regels volgt uitsluiting van verdere deelname aan Tour de Fris.
Bij onacceptabel gedrag behoud het bestuur de mogelijkheid om een deelnemer naar huis te
sturen. De ouders/verzorgers zijn in dat geval verantwoordelijk om de terugreis te regelen.
Ivm veiligheid en calamiteiten zijn deelnemers en vrijwilligers verplicht in de door de organisatie
aangewezen tenten (nummers)te slapen. Onderling ruilen is niet toegestaan.
Wanneer een deelnemer door omstandigheden niet meer mee kan, wordt het inschrijfgeld, tot
aanvang van de eerste spintraining teruggestort.
Bij afmelding na aanvang van de eerste spintraining wordt het inschrijfgeld, minus de al gemaakte
kosten, teruggestort.
Inschrijfgeld a €250,- dient voor de eerste spinles betaald te zijn aan Stichting Tour de Fris.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van eigen gedragingen, het niet
opvolgen van aanwijzingen of instructies of het negeren van de huisregels van stichting Tour de
Fris. Dit geldt tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week zelf, zowel op de fiets als op de
camping.
Het bestuur van stichting Tour de Fris verplicht zich, samen met de aangesloten vrijwilligers, zich zo
goed en volledig mogelijk in te zetten voor het organiseren van een prestatietocht voor jongeren
met alle taken die hieraan verbonden zijn. Van de deelnemers mag de stichting verwachten dat zij
zich zo goed mogelijk inzetten en zich volgens de huisregels gedragen.

