
 
 
Deelnemersvoorwaarden Ledro4life 2019 
 
Bij deelname aan het door Stichting Ledro4Life georganiseerde evenement op 3 mei 2019 is 
onderstaand reglement van toepassing. Graag verzoeken we jou om dit reglement goed door te 
nemen. Bij deze voorwaarden behoort een afzonderlijke Eigen Risico Verklaring waardoor je onder 
meer verklaart je ervan bewust te zijn dat deelname aan de Ledro4Life geheel voor eigen risico is en 
je akkoord bent met deze voorwaarden. Bij het niet naleven van de regels kan de organisatie je op 
basis daarvan uitsluiten van deelname aan de sponsortocht van 3 mei 2019.  
 
Algemeen: 
 
Bij deelname aan Ledro4life: 

1. Betaal je €75,- inschrijfgeld. In het inschrijfgeld is een shirt, een bijdrage in d 
evenementenverzekering, ravitaillering tijdens het evenement en een aantal consumpties na 
afloop van het evenement inbegrepen. Ondanks de ravitailleringspost(en) onderweg dien je 
zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken. 

2. Is deelname altijd op eigen risico. 
3. Ben je als deelnemer verplicht  zelf een reisverzekering af te sluiten en in het bezit te zijn van 

een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). 
4. Mag je deelnemen aan één van de sponsortochten op 3 mei 2019;  
5. Ben je verplicht om als deelnemer sponsorgeld te werven. Iedere volwassen deelnemer werft 

minimaal € 500, – . Voor kinderen geldt € 100,- aan sponsorbijdrage als minimum.  
6. Zorg je ervoor dat de sponsorbijdragen zijn overgemaakt via Ledro4life.eu voor aanvang van 

het evenement op 3 mei 2019 op naam (inschrijfprofiel) van de deelnemer. 
7. Ben je verplicht het Ledro4Life tenue te dragen tijdens het evenement. De kleding wordt 

uitgereikt in de avond van  2 mei 2019 in Valle di Ledro, camping Al Lago. 
8. Verklaar je in goede gezondheid te verkeren, althans dat je jezelf in staat acht om de tocht te 

volbrengen. Indien je daaraan twijfelt, dien je het bestuur van Ledro4Life daarvan tevoren in 
kennis te stellen. Ledro4life adviseert om altijd een medische keuring te ondergaan. Deze 
geschiedt op kosten van de aspirant deelnemer en valt meestal onder jouw basis (vergoeding 
80%) ziektekostenverzekering. Het resultaat van de keuring kan aanleiding geven om af te zien 
van deelname, dan wel kan voor het bestuur van Ledro4Life aanleiding zijn om jou uit te sluiten 
van deelname. Ook indien er tijdens de tocht problemen op medisch vlak ontstaan kan het 
bestuur van Ledro4Life jou verdere deelname verbieden.   

9. Verklaar je je uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord met eventueel gebruik van jouw foto’s 
in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde 
‘Ledro4Life” zonder daar een vergoeding voor te claimen. Als deelnemer geef je het bestuur 



toestemming om foto’s en video’s waarop jij herkenbaar bent te plaatsen op de website 
Ledro4Life.eu. Indien je niet instemt met dit gebruik, dien je dat tevoren kenbaar te maken. 

10. Verklaar je dat je ermee instemt dat de organisatie in geen geval aansprakelijk is voor 
ongevallen of schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en 
supporters. 

11. Verklaar je dat je ermee instemt dat de organisatie niet aansprakelijk is voor schade (letsel en 
materieel) van deelnemers en evenmin aansprakelijk voor schade (letsel en materieel) die 
deelnemers elkaar en/of derden toebrengen. 

12. Verklaar je dat je ermee instemt dat de organisatie er geen verantwoordelijkheid voor heeft  
wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. 

13. Verklaar je dat je altijd de aanwijzingen van het bevoegd gezag ter plaatse (politie, 
verkeersregelaars, etc.) en de organisatie opvolgt. 

14. Verklaar je dat je weet dat de Italiaanse verkeersregels zijn van toepassing en worden gevolgd. 
Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de tochten plaatshebben op openbare wegen en paden 
die tijdens het evenement ook voor derden toegankelijk zijn. Als je als deelnemer je niet houdt 
aan de verkeersregels en niet de aanwijzingen van de politie en organisatie je van verdere 
deelname wordt uitgesloten. Stichting Ledro4Life organisatie behoudt zich het recht voor om 
deelnemers zonder opgaaf van redenen te weigeren en tevens om uitzonderingen op 
bovenstaand reglement te maken indien zij dit nodig/gewenst acht. 
 

Kinderen: 
15. Deelname van kinderen aan de wandeltocht is alleen toegestaan als kinderen ouder dan 10 

jaar zijn en alléén onder persoonlijke begeleiding van de ten minste één van de 
ouders/verzorgers.  

16. Deelname aan de mountainbiketocht is voor personen onder de 18 jaar uitgesloten. 
17. Ouders/verzorgers dienen schriftelijk akkoord te geven door het ondertekenen van de Risico 

Verklaring voor deelname van hun kinderen.  
18. Als de organisatie het onverantwoord acht dat een kind deelneemt dan kan de organisatie 

deelname weigeren op basis van lichamelijke, psychische of anderszins onveilige situatie.  
19. Ledro4Life is nooit verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen en het uitoefenen van 

toezicht. Alle door kinderen veroorzaakte  materiële of lichamelijke schade komt voor rekening 
van de ouders/wettelijk verzorgers. De ouders/ verzorgers van kinderen tot 18 jaar zijn 
derhalve volledig voor hen verantwoordelijk en aansprakelijk. 

 
Financieel: 

1. Het inschrijfgeld wordt nooit gerestitueerd. 
2. Reeds gedane giften en sponsorbijdragen worden niet terugbetaald.  

 
Additionele voorwaarden voor deelnemers Mountainbike sponsortocht 3 mei 2019; 

1. De keycord met je persoonlijke deelnemerspas dien je te allen tijde bij je te dragen. Stop deze 
in je fietskleding. 

2. Als mountainbiker ben je verplicht de deelnemerskaart aan het stuur te laten zitten gedurende 
de gehele tocht.  

3. Deelnemers aan de mountainbiketocht dienen te beschikken over deugdelijk fietsmateriaal. 
De deelnemer is zelf verantwoordelijk van de staat van zijn materiaal.  

4. Het dragen van een fietshelm en -bril is verplicht tijdens de gehele tocht.. 
5. De mountainbiker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij/ zij beschikt over klein 

reparatiemateriaal en binnenbanden/ bandenplakset voor onderweg 
6. De mountainbikeroute wordt op openbare weg en paden, op een niet afgesloten parcours, 

gereden. Houdt bij afdalen rekening met klimmend verkeer en matig je snelheid. Het is geen 
wedstrijd, veiligheid van jezelf en medeweggebruikers staat voorop. 

7. Volg altijd de Ledro bordjes en/of aanwijzingen van vrijwilligers Ledro4life. 



8. Fiets nooit alleen in verband met de veiligheid. 
9. Maak gebruik van de ravitailleringspost onderweg. 
10. Zorg voor voldoende eten en drinken voor onderweg.  
11. Houd rekening met de weersomstandigheden en neem regenkleding mee. 
12. Zorg ervoor dat je goed voorbereid en in goede conditie aan de start verschijnt. 

 
Additionele voorwaarden voor deelnemers wandel sponsortocht 3 mei 2019: 

13. Draag de keycord met je persoonlijke deelnemerspas te allen tijde bij je, stop deze in je rugzak. 
14. Wandelaars zijn verplicht om deugdelijk wandelmateriaal te dragen zoals bergschoenen type 

B, wandelstokken, etc. Houdt rekening met de weersomstandigheden en neem regenkleding 
mee. 

15. De wandelroute wordt op  openbare wegen en paden op een niet afgesloten parcours gelopen. 
16. Volg altijd de Ledro4life bordjes en/of aanwijzingen van vrijwilligers Ledro4life 
17. Loop nooit alleen in verband met de veiligheid. 
18. Kinderen verplicht onder begeleiding, anders géén deelname. 
19. Zorg ervoor dat je goed voorbereid en in goede conditie aan de start verschijnt. 

  


