Reglement Autumn Desert Trail 2019
Organisatie:

Stichting Promotie Paardensector Noord (SPPN)
Handelend onder de naam Hippisch Drenthe
Nijlande 16
9452 VB NIJLANDE
KVK: 65792092

Artikel 1
1.1
Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, wordt daaronder verstaan de persoon die zich
heeft ingeschreven.
1.1
Wanneer er wordt gesproken over ‘de organisatie’ dan wordt daarmee bedoeld Hippisch Drenthe.
1.2
Het evenement Autumn Desert Trail vindt plaats op 28 en 29 september 2019.
Artikel 2 Inschrijvingen
2.1
Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per deelnemer.
2.2
Het inschrijven en betalen gaat via een online ticketservice en kan op twee manieren:
1) Via de website: http://hippischdrenthe.com/inschrijven/
2) Via Avayo: https://hippischdrenthe.avayo.nl
Waarbij de organisatie zich het recht voorbehoudt om het maximaal aantal deelnemers te bepalen.
2.4
Elke persoon die zich inschrijft gaat akkoord met dit reglement, ook wanneer deze persoon door iemand
anders is ingeschreven.
2.5
Indien de persoon die zich inschrijft minderjarig is, dan gaat de wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd)
akkoord met dit reglement.
2.6
Alle gevraagde gegevens van de deelnemer moeten volledig worden ingevuld.
2.7
Menners/aanspanningen kunnen zich niet inschrijven voor de Autumn Desert Trail. In het kader van
dierenwelzijn achten Staatsbosbeheer en de organisatie de Kale Duinen te zwaar voor deze men-combinaties.
Alleen ruiters te paard, of deelnemers met een paard aan de hand kunnen zich aanmelden.
2.8
De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen en de deelnemer het
ticket/startbewijs per mail heeft ontvangen (check ook de SPAM-mailbox).
2.9
Een ticket/startbewijs is persoonsgebonden en derhalve nooit overdraagbaar of door te verkopen aan een
ander persoon.
2.10
Het afmelden van een deelnemer kan vóór 18 september 2019 middels een e-mail bericht naar
info@hippischdrenthe.com o.v.v. naam en rekeningnummer. Het inschrijfgeld minus € 7,50 aan
administratiekosten zal binnen vijf werkdagen worden teruggeboekt.
2.11
Indien je in een andere tijdsblok of op een andere dag wilt starten dan dien je je af te melden volgens artikel
2.10 en je voor het nieuwe tijdsblok via het online boekingsformulier in te schrijven en te betalen. Het
inschrijfgeld minus € 7,50 zal binnen vijf werkdagen worden teruggeboekt.
2.12
Teruggave van het inschrijfgeld zal voor 50% plaatsvinden indien het evenement door de organisatie als
gevolg van overmacht, of een andere aannemelijke reden, vóór 28 september 2019 wordt afgelast.
2.13
De organisatie draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de deelnemer bij de
bestelling onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
2.14
Mocht de Autumn Desert Trail 2019 worden gestaakt tijdens het evenement als gevolg van overmacht,
calamiteiten, ongelukken etc. dan heeft de deelnemer geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ook niet
een gedeelte daarvan.
2.15
Een beslissing tot staking/afgelasting van het evenement kan alleen door de organisatie worden genomen,
deze is onherroepelijk en staat niet ter discussie.
Artikel 3 Start - Finish
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De deelnemer ontvangt een startbewijs bij de inschrijfbalie nadat het ticket is gecontroleerd. De organisatie
behoudt zich het recht voor om via een legitimatiebewijs te vragen in geval van twijfel over de
rechtmatigheid van het ticket.
De borgsom voor het startbewijs is € 5,00. De borgsom ontvangt de deelnemer retour, indien het startbewijs
wordt ingeleverd op dezelfde dag (voor 19.00 uur) als de deelnemer gestart is.
Zonder startbewijs is toegang te paard tot het gebied niet toegestaan.
Het door de deelnemer ontvangen startbewijs dient zichtbaar gedragen te worden.
Handhaving op het zichtbaar dragen van het startbewijs gebeurt door BOA’s, zij zullen de deelnemer zónder
startbewijs verzoeken het gebied te verlaten.
De deelnemer dient te starten binnen het tijdsblok dat geboekt is.
De deelnemer dient voor het donker terug te zijn op de finishlocatie.

Artikel 4 Parkeren - Route
4.1
Instructies van organisatie, vrijwilligers en verkeersregelaars moeten te allen tijde worden opgevolgd.
4.2
Bij het niet nakomen van deze regels volgt onmiddellijke uitsluiting van het evenement.
Artikel 5 Reglementering
5.1
Door inschrijving onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen van dit reglement en nader door de
organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen.
5.2
Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van deelname aan het evenement ten
gevolge hebben.
5.3
Het is de deelnemer niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en andere
deelnemers/bezoekers of medeweggebruikers, zoals automobilisten, fietsers, wandelaars te hinderen.
5.4
Het is niet toegestaan om onderweg extra deelnemers mee te nemen die zich niet ingeschreven hebben.
5.5
Het is niet toegestaan om uitingen, communicatie, documenten, opdrachten, handboeken of welke
documenten van de organisatie dan ook, te publiceren en/of te reproduceren, te delen met niet-deelnemers
en/of te gebruiken voor welke andere toepassing en/of evenement dan ook.
5.6
Wanneer een verzekeraar weigert uit te keren als schade die door de deelnemer tijdens het evenement is
opgelopen/of die de deelnemer een ander heeft berokkend, dan kan de organisatie hiervoor nimmer
aansprakelijk worden gesteld.
5.7
Alle informatie, aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot de Autumn Desert Trail worden door de
organisatie gepubliceerd op de website www.hippischdrenthe.com en via de Facebookpagina van Hippisch
Drenthe. De deelnemer is zich hiervan bewust en wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn.
5.8
Deelnemer gaat akkoord met het publiceren van foto’s die in opdracht van de organisatie en/of door de
organisatie van de deelnemer zijn gemaakt tijdens het evenement.
5.9
De organisatie heeft geen verzekering afgesloten waarop deelnemers een beroep kunnen doen.
5.10
De deelnemer is verplicht om de door de organisatie voorgeschreven route te volgen naar de Kale Duinen.
5.11
Zittend op een paard/pony is de deelnemer te allen tijde verplicht een goedgekeurde cap te dragen. Het niet
dragen van een cap leidt direct tot uitsluiting.
Artikel 6 Uitsluiting aansprakelijkheid
6.1
Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie
van de Autumn Desert Trail en alle aan haar gelieerde personen.
6.2
De deelnemer zal de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hen
begaan.
6.3
De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor de Autumn Desert Trail 2019 waarop de deelnemer
een beroep kan doen.
6.5
De deelnemer is zich bewust van de inhoud van dit reglement en neemt te allen tijde zelf alle
verantwoordelijkheid voor alle overtredingen die worden begaan tijdens het evenement.
6.6
In de periode van het evenement alsook na afloop van het evenement zal de deelnemer te allen tijde zelf alle
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid op zich nemen voor alle overtredingen die worden begaan
alsook handelingen die worden verricht die het evenement schade toebrengen en/of de organisatie en
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mededeelnemers schade toebrengen. Dit betreft alle voorkomende schade waaronder (niet beperkt tot)
materiële schade, naamschade, financiële schade, negatieve publiciteit etc.
Artikel 7 Uitvallen
7.1
De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te worden bij uitvallen, ongeval
of andere calamiteiten.
7.2
Kosten gerelateerd aan uitvallen, ongevallen etc. zijn nooit verhaalbaar op de organisatie.
7.3
De organisatie van het evenement verleent geen hulp bij ongeval of pech en kan daarvoor ook nimmer
verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld. Er is EHBO aanwezig op het parkeerterrein en bij de
Kale Duinen om eerste hulp te verlenen.

Met het aanschaffen van het startbewijs/de startbewijzen voor de Autumn Desert Trail 2019 via de ticketservice van
Avayo, ga ik/gaat degene voor wie ik kaarten heb besteld akkoord met dit reglement. Indien de deelnemer
minderjarig is, dan dient de wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) akkoord te gaan met dit reglement.
Ik ben mij volledig bewust van de inhoud van dit reglement en heb het gehele reglement gelezen.
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