VERKLARING DEELNEMER:
De ondergetekende:
Naam:
____________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________
Adres:
____________________________________________________
Telnummer:
____________________________________________________
Postcode:
____________________________________________________
Woonplaats:
____________________________________________________
Hierna te noemen “De Deelnemer”,
Organisatie van de (Family)Buffelrun, hierna te noemen: “De Organisatie”.
Verklaart hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk:
I) Risico’s, aansprakelijkheid, schade en verlies
a) De Deelnemer is zich er van bewust en gaat er mee akkoord dat deelname aan deze obstakelrun volledig voor eigen rekening en risico
is. De Organisatie is niet aansprakelijk onder welke naam of vorm dan ook voor schade welke deelnemer lijdt c.q. mogelijk zou kunnen
gaan lijden als gevolg van deelname aan de Buffelrun. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid van de Organisatie geldt ook maar ook juist
speciaal voor ernstige schadesoorten ten gevolge van letsel, tijdelijk of blijvend van aard (waaronder blijvende invaliditeit) of overlijden.
b) Deelnemer is zich er van bewust dat tijdens de Buffelrun gebouwde en natuurlijke obstakels dan wel hindernissen moeten worden
“genomen” dat hieraan risico’s zijn verbonden bijzonder in het geval sprake is van het op onjuiste wijze “nemen” van de obstakels.
c) Indien ondanks het bepaalde in vorige leden aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de Deelnemer aangenomen moet
worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar
van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
d) De Deelnemer is zich er uitdrukkelijk van bewust en stemt er mee in dat de Organisatie niet aansprakelijk is of kan zijn c.q. worden
gesteld voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van de Deelnemer.
II) Verzekering
a). Deelnemers zijn verplicht zelf een verzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit evenement. De
deelnemers worden er op gewezen, dat de standaard dekking in de meeste gevallen onvoldoende is en er dus een aanvullende
verzekering dient te worden gesloten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade
die zij als deelnemer of een nabestaande kan lijden als gevolg van overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door deelname aan het
evenement.
b) Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet
aansprakelijk worden gesteld.
c) De Organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende de
Buffelrunen niet er voor of er na.
d) Indien ondanks het bepaalde in de hiervoor genoemde leden aansprakelijkheid van de Organisatie moet worden aangenomen, blijft
deze beperkt tot de vergoeding van de schade dat de verzekeraar van de Organisatie als schade uitkeert.
e) De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen
handelen of nalaten met betrekking tot de Buffelrun. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
aansprakelijkheid voor deze schade. Verder vrijwaart de Deelnemer de Organisatie voor aansprakelijkheid die een derde mocht lijden
door toedoen van de Deelnemer, gedurende de deelname aan de Buffelrun.
III) Gezondheid
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en
verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Buffelrun. De
Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan de Buffelrundeel te nemen. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de
Organisatie. De Deelnemer realiseert zich, dat vanwege het uitdagend karakter van de Buffelrun zware eisen aan zijn/haar fysieke en
psychische conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de deelnemer een voorafgaande (sport) medische controle te laten
uitvoeren en bij twijfel van de Deelnemer met betrekking tot de gezondheid wordt het door de Organisatie afgeraden om mee te doen.
IV) Corona bepaling
De deelnemer verklaart hierbij dat hij géén verkoudheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verliest van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Datum

__ - __ - ___

Plaats

Handtekening

