ALGEMENE VOORWAARDEN
Braggeltocht Garnwerd
Stichting BT Events
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Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaren deelnemers
uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, en van de inhoud kennis
genomen te hebben, en daarmee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.
Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen
voor deelname aan de Braggeltocht Garnwerd.
Tickets worden onder geen enkele voorwaarde retour genomen.
In geval van annulering door de organisatie Stichting BT Events, om welke reden dan
ook, is het ticket automatisch geldig voor een volgende editie van de Braggeltocht
Garnwerd.
Mocht u kiezen voor de optie Upgraded Refund Terms, dan gelden hiervoor de
Algemene Ticketvoorwaarden van Eventix B.V.
Het is verboden om te duiken.
Het dragen van schoenen is verplicht.
Meedoen is op eigen risico.
U moet kunnen zwemmen.
Spring niet van de brug af, maar ga via het strandje het Reitdiep in.
Laat geen vieze kleren op de parkeerplaatsen achter. Koeien vinden dit niet lekker.
Het is verboden elkaar tijdens de wedstrijd opzettelijk te hinderen. Deelnemers zijn
verplicht het water in en uit te gaan op het aangegeven parcours.
Parkeer de auto op de aangegeven parkeerplaatsen, overdag geldt er een
parkeerverbod in Garnwerd.
Volg altijd instructies van de vrijwilligers/verkeersregelaars/EHBO-ers op.
Behalve de jury zijn er op het parcours personen aanwezig die er voor zorgen dat de
race correct verloopt. Wie zich niet aan de regels houdt kan worden gediskwalificeerd.
U gaat akkoord met het eventueel delen en plaatsen van foto’s en video’s die gemaakt
worden tijdens de Braggeltocht via Facebook of de website van Braggeltocht Garnwerd.
Stichting BT Events en/of organisaties rondom Garnwerd Grandioos zijn tegenover
deelnemers niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door deelnemers in
verband met deelname aan de Braggeltocht Garnwerd, direct of indirect of op welke
wijze dan ook worden geleden, inclusief de eventueel daaruit voortvloeiende
gevolgschade.

Lees de laatste info op www.BraggeltochtGarnwerd.nl

