Deelname Reglement Coupe des 5

1. Inschrijving
• Iedereen die wenst deel te nemen aan de Coupe des 5, dient zich daarvoor vooraf in te schrijven. Het inschrijven
kan alleen geschieden door middel van het inschrijfformulier wat te vinden is op de website (http://coupedes5.
com/) van de Coupe des 5.
• Inschrijving voor de Coupe des 5 is mogelijk vanaf een half jaar voor start van de Coupe des 5.
• Inschrijving voor de Coupe des 5 is pas compleet na betaling de factuur ten bedrag van € 2395,- per equipe
(maximaal 2 personen, exclusief BTW). Deelnemer zal een factuur ontvangen voor dit bedrag welke voldaan dient
te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
• De factuur zal per e-mail verstuurd worden.
• Bij het inschrijven gaan deelnemers akkoord met de voorwaarden en regels van dit deelname reglement.
2. Annulering
• Annuleren van de inschrijving voor de Coupe des 5 kan alleen op voorhand geschieden. Indien een deelnemer wenst zijn inschrijving te annuleren zal
daartoe een strekkend schriftelijk verzoek aan de organisatoren dienen te worden gedaan, daarbij rekening houdend met de volgende voorschriften:
- Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de Coupe des 5 zal de inschrijving kosteloos geannuleerd worden;
- Bij annulering binnen 3 maanden voor aanvang van de Coupe des 5 zal de helft van de totale inschrijvingskosten door de organisatie gecrediteerd
worden richting de equipe;
- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de Coupe des 5 zullen er geen inschrijvingskosten gecrediteerd worden richting de equipe;
- Indien een equipe op grond van bijzondere omstandigheden die buiten zijn risicosfeer vallen, hetgeen ter beoordeling ligt aan de organisatoren
van de Coupe des 5, niet kan deelnemen aan de Coupe des 5, zal de annulering van de inschrijving kosteloos geschieden.
3. Wijzigingen
• Wijzigingen van de inschrijving dienen altijd op voorhand te worden doorgegeven aan de organisatie. Indien een equipe wenst zijn inschrijving
te wijzigen zal deze daartoe een schriftelijk verzoek aan de organisatoren indienen, hierbij dient de equipe rekening te houden met de volgende
voorschriften:
- Een wijziging kan alleen geschieden door middel van een toelichtend (beargumenteerd) schriftelijk verzoek.
- Indien equipe een inschrijving dusdanig ingrijpend wilt wijzigen kunnen de voorschriften van een annulering van de inschrijving van toepassing
worden verklaard.
4. Toegang
• Deelname is strikt persoonlijk en kan uitsluitend worden aangevraagd voor- en ter worden beschikking gesteld aan de equipe waarvoor de
inschrijving is ingediend.
• Het is voor equipes niet toegestaan om hun deelneming over te dragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de organisatoren.
• Indien in strijd wordt gehandeld met bovenstaande toegangsvoorschriften zullen equipes terstond gediskwalificeerd worden. Organisatie houdt
zich het recht voor om, zonder teruggave van de kosten, te allen tijde een equipe de deelname aan de Coupe des 5te ontzeggen.
5. Gedragsvoorschriften
• Equipes zijn ervan op de hoogte dat tijdens de Coupe des 5 de volgende gedragsregels van toepassing zijn:
- Het is niet toegestaan om onder invloed van drugs of alcohol deel te nemen aan de Coupe des 5;
- Het is equipes niet toegestaan activiteiten te ontplooien, waardoor naar oordeel van de organisatoren aan één of meerdere deelnemers,
bezoekers of groepen daarvan, dan wel aan derden schade wordt veroorzaakt, gevaar wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan de Coupe
des 5als zodanig;
- Het is equipes niet toegestaan om gevaarlijke stoffen of middelen in bezit te hebben of te vervoeren tijdens de Coupe des 5.
• Indien een equipe niet naar behoren deze voorschriften naleeft, kan de organisatie deze equipes terstond diskwalificeren. Organisatie houdt zich
het recht voor om te allen tijde een equipe de deelname aan de Coupe des 5 te ontzeggen in zulk geval. Er zal in zulk geval geen teruggave van de
kosten plaatsvinden.
6. Risico en Aansprakelijkheid
• Organisatie is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade direct of indirect geleden aan personen of voertuigen van de equipe tijdens de Coupe
des 5.
• Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Equipe is daarbij dus ook verplicht om zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard
dan ook, die wordt geleden door toedoen of nalatigheid van hemzelf, of schade die wordt aangebracht aan andere deelnemers.
• Op verzoek van de organisatie zal equipe een kopie van het verzekeringsbewijs tonen om aan te tonen dat er een afdoende verzekering is afgesloten.
Indien een dergelijk verzekeringsbewijs ontbreekt, zal de equipe zonder teruggave van de kosten worden uitgesloten van deelname aan de Coupe
des 5.
7. Naleving
• Equipes die meedoen aan de Coupe des 5 dienen zich te houden aan het reglement en voorschriften van de Coupe des 5. Er wordt van de equipes
verwacht dat zij deze voorschriften respecteren en naleven. Indien equipes niet naar behoren deze voorschriften naleven, zal de organisatie de
equipe terstond diskwalificeren. Organisatie houdt zich het recht voor om te allen tijde, zonder teruggave van kosten, een equipe de deelname aan
de Coupe des 5 te ontzeggen
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