Arnhem, December 2018

Reglement Ome Joop's Tour 2019
Dit document bevat de voorwaarden waaraan deelnemers moet voldoen voor deelname aan
Ome Joop’s Tour 2019.
Leeftijd
Deelname aan Ome Joop’s Tour 2019 is mogelijk voor kinderen die aan de twee onderstaande
voorwaarden voldoen:
•
•

Je zit groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool;
Op het moment van deelname moet je minimaal 9 en mag je maximaal 13 jaar zijn,
anders gezegd: je bent geboren tussen 31 juli 2006 en 21 juli 2010.

De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelname te
weigeren.
De namen van de deelnemers worden na ontvangst van het inschrijfformulier en het
inschrijfgeld met foto opgenomen in het programmaboek en op de website
www.omejoopstour.nl geplaatst.
Het is mogelijk dat uw zoon/dochter tijdens de tour wordt gefotografeerd of gefilmd. Deze
opnames kunnen worden gepubliceerd op websites, social media-kanalen en overige media
zoals kranten of tv.
Ploegindeling
Als deelnemers er zeker van willen zijn dat ze bij elkaar in een ploeg rijden, dan kunnen ze zelf
een ploeg formeren (zes renners per ploeg). Deze ploegindeling kan alleen tot stand komen,
wanneer dat bij inschrijving voor Ome Joop’s Tour is aangegeven.
Wensen voor een bepaalde indeling zullen zoveel mogelijk worden ingewilligd. Dit is echter
nooit gegarandeerd, de organisatie zal zoveel mogelijk op leeftijd de ploegindeling
samenstellen.
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Inschrijfgeld
Niet-GelrePashouders betalen € 120,-.
Ouders/verzorgers dienen het inschrijfgeld binnen twee weken over te maken op ING bank
rekening: NL87INGB0003828305 t.n.v. Stichting Ome Joop’s Tour onder vermelding van het
inschrijfnummer en voor- en achternaam van uw zoon/dochter. Na ontvangst van het
inschrijfgeld ontvangt deelnemer een bewijs van deelname aan Ome Joop’s Tour. Wanneer een
deelnemer zich na betaling afmeldt, wordt € 20,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Het is verboden extra zakgeld mee te geven aan de deelnemer. De kinderen ontvangen tijdens
Ome Joop’s Tour zakgeld van de organisatie.
Gedrag van de deelnemer
Slecht gedrag en ongepast taalgebruik tijdens de tour en elke handeling die tijdens het fietsen
gevaar of moeilijkheden voor andere deelnemers kan opleveren, wordt bestraft met
strafpunten en een officiële waarschuwing. Wanneer een deelnemer drie officiële
waarschuwingen heeft ontvangen zal deze zonder uitzondering worden uitgesloten van verdere
deelname aan Ome Joop's Tour. De desbetreffende ouders/verzorgers zullen worden ingelicht
en worden verzocht hun kind te komen ophalen. Indien het kind door omstandigheden niet kan
worden teruggestuurd (bv. ouders zijn op vakantie) dan dient een familielid, aangegeven door
het betrokken kind, te worden geïnformeerd en verzocht het kind op te halen.
Overnachtingen
Tijdens Ome Joop’s Tour wordt geslapen in een aan de organisatie beschikbaar gestelde
accommodatie, waarbij wordt geprobeerd een zo groot mogelijk afscheiding te realiseren
tussen de slaapplaatsen van de jongens en de meisjes. In deze afscheidingsruimte slaapt en
houdt de leiding toezicht door middel van een vrouwelijke nachtwacht bij de meisjes en een
mannelijke nachtwacht bij de jongens.
Indien de accommodaties het toelaten is douchen voor iedere deelnemer verplicht. De leiding
van Ome Joop's Tour ziet hierop toe. In de aan de tourorganisatie beschikbaar gestelde
slaapaccommodaties is het niet toegestaan te roken en met schoeisel te lopen.
Bezoek aan uw kind/pupil tijdens Ome Joop's Tour is niet toegestaan.
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Fiets
De deelnemers worden geacht met een deugdelijke fiets aan de start te verschijnen. Mocht de
fiets van de deelnemer niet in deugdelijke staat verkeren, dan wordt de deelnemer uitgesloten
van deelname aan Ome Joop's Tour.
Ome Joop’s Tour wordt gereden op gewone fietsen, die aan de wettelijke eisen moeten voldoen.
Een bagagedrager is verplicht in verband met de in bruikleen gestelde fietstas voor regenkleding.
Niet toegestaan
Deelname aan Ome Joop’s Tour brengt bepaalde spelregels met zich mee. De onderstaande
voorwerpen mogen niet worden meegenomen naar de ronde zullen in beslag worden
genomen.
•
•
•
•

Mobiele telefoons
Zaklampen
Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen
Rookwaren

Verzekering
De deelnemer aan Ome Joop's Tour moet verplicht wettelijk aansprakelijk verzekerd zijn
(Aansprakelijksheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)). Bij vermissing of diefstal van het
rijwiel tijdens Ome Joop’s Tour geldt een beperkte dekking tot € 200,- per gebeurtenis.
De eventuele meerwaarde van de fiets is niet verzekerd bij de tourorganisatie. De organisatie
heeft tijdens de jeugdronde voor de deelnemers een reisverzekering afgesloten, zie bijlage
tourboekje
In alle gevallen, waarin zowel de wet, de statuten als het tourreglement niet voorziet, beslist de
organisatie van Ome Joop’s Tour. Het bestuur van Ome Joop's Tour is niet aansprakelijk voor
gegevens die niet bij de inschrijving worden of staan vermeld.
December 2019
Stichting Ome Joop’s Tour
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