ALGEMENE VOORWAARDEN
BASIS

Fit naar de Veldslag is een sportieve challenge, georganiseerd door Velodroom Roden en partners. Acht
deelnemers gaan de sportieve strijd aan. Ze willen in 4 maanden fit worden om op 4 september 2021 de
Velodroom Veldslag om Norg, een mountainbiketocht van 100km in Drenthe, te kunnen fietsen. De challenge is
geen wedstrijd, maar een persoonlijke uitdaging. De motivatie en het startpunt zijn voor iedere deelnemer
verschillend. Maar voor allen geldt: ze gaan tot het uiterste!
De deelnemers worden gevolgd tijdens hun voorbereiding op dit evenement. Daarbij worden ze begeleid door
Velodroom en haar partners. Er is aandacht voor alles wat nodig is voor een optimale voorbereiding: fietshouding, conditie, materiaal, training, voeding, etc. Deze voorbereiding wordt in beeld gebracht via
minidocumentaireseries, video’s en foto’s t.b.v. social media en andere media (webinar, podcast, etc).
Doel is om de drie V’s te promoten: Vitaliteit, de Veldslag en natuurlijk Velodroom. En vooruit, de viets. ;-)
Velodroom nodigt iedereen uit zich aan te melden voor de challenge. 30 personen worden uitgenodigd voor
een selectiedag op 17 april. Uit deze groep worden 8 personen geselecteerd om door Veldroom en haar
partners te worden gevolgd en begeleid.

Door deelname aan Velodroom Fit naar de Veldslag, gaat de deelnemer akkoord met de
volgende voorwaarden.

VOORWAARDEN INSCHRIJVEN EN DEELNAME
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De inschrijver/deelnemer dient 15 jaar of ouder te zijn (de minimale inschrijfleeftijd voor Velodroom
Veldslag om Norg is 15 jaar). Inschrijvers/Deelnemers onder de 18 jaar hebben schriftelijke toestemming
van hun ouders en/of verzorger nodig.
Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
De inschrijver/deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij
de deelname aan de challenge.
De inschrijftermijn start op 22 maart 2021 en sluit op 15 april 2021.
Inschrijven is gratis.
Om in aanmerking te komen voor deelname moet de inschrijver deelnemen aan de selectiedag op 17 april
2021.
Velodroom en betrokken partners selecteren 30 deelnemers aan de selectiedag en vervolgens 8 personen
voor deelname aan het begeleidingsprogramma.
De deelnemers aan het begeleidingsprogramma ontvangen een startbewijs voor Velodroom Veldslag om
Norg, team-kleding en accessoires. Als de deelnemer (nog) niet beschikt over een eigen mountainbike, dan
draagt Velodroom hier zorg voor gedurende de looptijd van het begeleidingsprogramma en de Veldslag
om Norg.
Over de selectie van de deelnemers kan niet worden gecorrespondeerd.
De geselecteerde deelnemer aan het begeleidingsprogramma heeft uiterlijk 1 week na selectie de tijd om
van de start van de challenge af te zien.
De deelnemer aan het begeleidingsprogramma gaat akkoord met gebruik van zijn/haar beeltenis in druk,
op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van Velodroom en betrokken partners,
zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
De inschrijver/deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met
deelname aan de challenge. Velodroom en betrokken partners mogen de persoonsgegevens opnemen in
haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
Deelname aan Fit naar de Veldslag moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren. Inschrijvers
hebben geen zwaarwegende gezondheidsrisico’s. Gezondheid is de eigen verantwoordelijkheid en de
deelnemer draagt zelf het medische risico. Deelnemers die geselecteerd worden, krijgen een
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sportmedische keuring. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te
komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het uitgebreide onderzoek inzicht in je
conditie en krijg je een passend, gericht trainingsadvies.
Deelname aan de challenge is persoonsgebonden. De challenge is niet overdraagbaar, inwisselbaar.
De deelnemer krijgt een trainingscoach toegewezen die de deelnemer helpt bij de challenge.
De deelnemer heeft de beschikking over een fysiotherapeut, sportarts en voedingscoach die de deelnemer
helpen bij de challenge.
De deelnemer verbindt zich aan de challenge door de aangeboden individuele trainingen te volgen en
aanwezig te zijn tijdens de gezamenlijke activiteiten.
De deelnemer maakt gebruik van de Fondo app van de KNWU voor trainingen.
Velodroom en betrokken partners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die
voortvloeit uit de deelname.
Velodroom en betrokken partnets zijn gerechtigd een deelnemer uit de challenge te halen als zij van
mening zijn dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden handelen.
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