Algemene voorwaarden en reglementen van de “The Big Seven”
1. Deelname geschiedt op eigen risico.
2. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
3. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar.
4. De inschrijving is pas definitief na betaling. De betaling geschiedt direct bij de inschrijving via
Larssie.
5. Bij annulering is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk.
6. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om aan dit virtuele evenement
deel te nemen.
7. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de tijdens het evenement
opgelopen schade en/of ongevallen.
8. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor
te claimen.
9. De challenges in de vorm van opdrachten tijdens het evenement zijn vrijwillig en de
organisatie accepteert geen verantwoording voor de uitvoering door de deelnemers van de
aangeboden opdrachten. De challenges zijn verantwoord uitvoerbare opdrachten.
10. De organisatie jureert de challenges en bepaald of deze naar behoren zijn uitgevoerd.
11. De organisatie benadrukt dat deelname puur recreatief is en dat er geen grote prijzen of
belangen mee gemoeid zijn. Virtueel valsspelen zal bestraft worden met diskwalificatie.
12. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht
afgelast of verplaatst moet worden.
13. Bij de inschrijving zullen wij vragen om een aantal persoonsgegevens. Bearsports gebruikt
deze gegevens voor de verwerking van uw inschrijving en om informatie te verstrekken over
het evenement. Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u te informeren over andere
evenementen die wij organiseren.
14. Om deel te nemen aan deze virtuele wedstrijd hebben wij toegang nodig tot uw Stravaactiviteiten. Zonder deze toestemming kunnen we u niet opnemen in het klassement. Deze
toestemming verloopt via Legends Tracking.
15. Bearsports gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld.
Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement
en welke tevens gelden als algemene voorwaarden.

