ALGEMENE VOORWAARDEN RUNWAY RUN EDITIE 2022
1. Inleiding en toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn voor toepassing op alle deelnemers aan de Runway Run (verder te noemen RWR) editie 2022. De
voorwaarden bevatten de instructies/regels.
Bij je aanmelding voor de RWR verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden en handel je hiernaar.
De RWR wordt georganiseerd door Stichting MAF Nederland (hierna te noemen Organisatie ) en heeft twee doelstellingen:
aandacht vragen voor medische vluchten die de organisatie uitvoert in onder andere Papoea-Nieuw-Guinea en het ophalen van
geld om ambulancevluchten uit te voeren.
De RWR wordt gehouden op International Airport Teuge (hierna te noemen Vliegveld Teuge ).

2. Runway Run
De RWR is een hardloopparcour van vier rondes van 2,5 kilometer over de landings - en taxibaan van Vliegveld Teuge.
De RWR is geen wedstrijd. De RWR dient binnen 90 minuten uitgelopen te worden.

3. Deelnemen
Deelnemen aan de RWR gebeurt individueel.
Minimale leeftijd om deel te nemen aan de RWR is 16 jaar. Deelnemers die op de dag van de RWR jonger dan 18 jaar is, verklaren
door middel van hun inschrijving akkoord te hebben van ouders/verzorgers.
Inschrijven voor de RWR gebeurt via de website www.runway-run.nl en is definitief als het inschrijfgeld is voldaan. De organisatie
behoudt zich het recht deelnemers te weigeren.

4. Persoonsgegevens
De bij aanmelding verstrekte gegevens worden door MAF (beveiligd) opgeslagen. De deelnemer verklaart, door middel
van inschrijving akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van MAF en het ontvangen van relevante informatie over het werk
van MAF en de RWR.
De deelnemer is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat hun voornaam en/of achternaam, al dan niet in combinatie met
de wandelresultaten openbaar gemaakt kunnen worden.

5. Sponsorgeld en financiën
Iedere deelnemer dient een minimale sponsoropbrengst van tenminste

1.000,- op te halen. Het minimale bedrag dient 14 dagen

voor aanvang van de RWR gerealiseerd te zijn. Het inschrijfgeld is geen deel van het te behalen sponsorgeld van

1000,-.

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het zoeken van voldoende sponsorgel d. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij er
zich actief voor inzet dit sponsorbedrag te realiseren.
Elke deelnemer heeft een eigen actiepagina op de website van MAF. Hierop worden alle sponsorgelden gestort conform de daarop
gestelde mogelijkheden waaronder iDEAL. De teller op de website wordt dagelijks bijgewerkt.
Een deel van het sponsorgeld is bedoeld voor de organisatie van de RW R. Gemaakte kosten door de deelnemer, waaronder
sportmiddelen en reiskosten naar Vliegveld Teuge, kunnen niet in rekening worden gebracht bij de organisatie.
Indien het streefbedrag niet gehaald is, kan de organisatie besluiten de deelname in te trekken. De op dat moment ontvangen
inschrijfgeld en sponsoropbrengsten worden niet gerestitueerd en komen ten goede aan het actiedoel van de RWR.
Bij het terugtrekken van deelname aan de RWR op initiatief van de deelnemer, kan de deelnemer en diens sponsoren geen
aanspraak maken op terugbetaling.
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6. Veiligheid en aansprakelijkheid
Deelname aan de RWR is volledig op eigen risico van de deelnemer.
De deelnemer realiseert zich dat de RWR een fysieke en mentale inspanning vereist. De deelnemer verklaart door zich in te
schrijven zowel geestelijk als lichamelijk in staat te zijn deel te nemen aan de RWR.
De deelnemer verklaart door zich in te schrijven, de organisatie vrijwaart van elke aansprakelijkheid voor letselschade of schade
aan persoonlijke bezittingen die ontstaat tijdens de RWR als gevolg van onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschattin g
hiervan, bewust negeren van instructies, negeren van overheidsmaatregelen en/of geldende reglementen op Vliegveld Teuge.
Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde uitrusting, gedegen voorbereiding en moet voorafgaand aan de RWR
inschatten of men daadwerkelijk in staat is hieraan deel te nemen. Indien de deelnemer bepalingen uit deze voorwaarden schendt,
is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die de organisatie daardoor lijdt.
De organisatie spant zich in om de RWR veilig en correct te laten verlopen .

7. Media
Tijdens de RWR worden mediabeelden gemaakt. Deelnemers kunnen worden gefotografeerd en/of gefilmd. Indien de deelnemer
dit niet wenst dient hij/zij dit zelf aan te geven bij de organisatie. Indien de deelnemer geen bezwaar maakt, geeft hij/zij daarmee
toestemming aan de organisatie dat opnames gebruikt kunnen worden voor publiciteit en/of promotie van het werk van de
organisatie en de RWR in het bijzonder. De deelnemer ontvangt geen vergoeding hiervoor.

8. Overmacht
In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit geval inbegrepen slechte weersomstandigheden,
(natuur)rampen, politieke onrust, stakingen, epidemie ën, lockdowns, noodtoestand of gebruik van landingsbaan voor uitgezonderd
vliegverkeer buiten de openingstijden v an de landingsbaan (waaronder militaire of medische spoedvluchten) behoudt de
organisatie zich het recht het evenement te verschuiven op dezelfde dag, naar een andere datum of te annuleren.
In geval van annulering van het evenement vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en sponsorgeld plaats.

9. Covid-19
De organisatie streeft er naar de RWR op 22 april 2022 te laten plaatsvinden. De organisatie houdt zich hierbij aan de landelijk
geldende maatregelen die van toepassing zijn op de betreffende datum. Indien de geldende maatregelen van de organisatie vragen
aanpassingen te doen in de uitvoering van de RWR dan worden deelnemers hier per e-mail over geïnformeerd. Indien er
aanvullende regels komen waar de organisatie niet aan kan voldoe n en/of de veiligheid van de deelnemers kan garanderen, kan de
organisatie alsnog besluiten de RWR te verplaatsen of te annuleren. Deelnemers worden hiervan, indien mogelijk, zo spoedig
mogelijk van op de hoogte gebracht.
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