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SamenLoop voor Hoop Gemeente Heusden 2018
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Dit formulier volledig ingevuld terugzenden naar:
kinderloop@samenloopvoorhoopheusden.nl
of:
Kinderloop t.a.v.
Janet de Bonth
Deken van Baarstraat 32
5251 RK Vlijmen
De gegevens uit deze lijst worden uitsluitend gebruikt door de organisatie van de SamenLoop voor Hoop
Gemeente Heusden 2018.
Door in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Ieder deelnemend kind dient bij aanmelding 5 euro in te leggen en krijgt daarvoor een kaarsenzak en een
SamenLoop voor Hoop shirt, deze zullen via de scholen worden verspreid. Het bedrag van 5 euro komt geheel ten
goede aan onderzoeken voor kinderen met Hersenstam kanker. De betaling mag contant bij inlevering formulier
of overmaken naar:
NL13RABO0192310178 ovv Kinderloop en Naam.

Je kunt jezelf per Team opgeven maar ook per klas.
Kinderen die niet uit de Gemeente Heusden komen mogen na inschrijving ook meedoen aan deze
KinderLoop.
* Ik heb toestemming van een ouder/wettelijk vertegenwoordiger om mee te doen.
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Iedere deelnemer die via de inschrijflijst wordt aangemeld, verklaart zich akkoord met de onderstaande regels van
de SamenLoop voor Hoop.
Deelname aan de SamenLoop voor Hoop doet u op eigen risico. KWF Kankerbestrijding is niet verantwoordelijk
in geval van ongelukken of diefstal.
Deelnemers en vrijwilligers onder de 18 jaar mogen alleen onder toezicht aanwezig zijn. KWF Kankerbestrijding
draagt geen verantwoordelijkheid voor jongeren onder de 18 jaar.
Twijfelt u of uw gezondheid het toelaat om mee te doen aan de SamenLoop voor Hoop, raadpleeg dan uw huisarts.
De SamenLoop vergt geen zware inspanning.
Met uw inschrijving voor de SamenLoop verplicht u zichzelf om al het ingezamelde geld af te staan aan KWF
Kankerbestrijding voor en/of tijdens het evenement.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat foto’s die tijdens de SamenLoop worden genomen, worden gebruikt om het
evenement en het werk van KWF Kankerbestrijding te promoten.
Alle Kinderen moeten het inschrijfformulier en het inschrijfgeld ( € 5,- per teamlid kinderloop) vóór het
evenement inleveren. Alleen dan zijn ze verzekerd van deelname en kunnen zij van alle faciliteiten gebruikmaken.
Op de dag van de SamenLoop kunnen teams zich niet meer inschrijven.
Er vindt geen teruggave plaats van het inschrijfgeld (€ 5,- per teamlid kinderloop), tenzij het evenement wordt
afgelast.
In geval van nood gebruikt KWF Kankerbestrijding de opgegeven informatie om het thuisfront in te lichten.
Alle deelnemers moeten zich houden aan de regels en de voorschriften voor de SamenLoop voor Hoop zoals
opgesteld door KWF Kankerbestrijding en beschreven in dit reglement
De SamenLoop voor Hoop is een rookvrij evenement.
Iedereen die zich misdraagt of de gasten of deelnemers tot last is, wordt verzocht te vertrekken.

Twijfel niet en geef je snel op voor de Kinderloop van de SamenLoop voor
Hoop, en probeer samen met je vriendjes/vriendinnetjes of klasgenootjes
leuke acties te bedenken zodat je een leuk bedrag kan ophalen voor het
goede doel van de Kinderloop.

