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Door zich in te schrijven, verklaart u zich akkoord met het onderstaande reglement.  

 

Peulis Jogging heeft een recreatief karakter. Het doel is zoveel mogelijk mensen aanzetten om sport 

te beoefenen. 

 

Iedereen kan deelnemen. De joggings van 4, 8 en 12 km staan open voor alle leeftijden. Voor de 

jeugdreeksen gelden volgende leeftijdslimieten: 

- 50 meter min 4-jarigen 

- 250 meter min 6-jarigen 

- 500 meter min 9-jarigen 

- 1.000 meter min 13-jarigen 

 

Er worden geen papieren uitslagenlijsten gedrukt. Alle uitslagen worden gepubliceerd op de website 

van Joggingteam Peulis. Van de jeugdreeksen publiceren we enkel een deelnamelijst: deelnemen is 

belangrijker dan winnen! 

 

Deelname aan Peulis Jogging gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemen vereist 

een goede gezondheid. U verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator adviseert dat de 

deelnemers aan het evenement zich sportmedisch laten onderzoeken.  

 

U krijgt een borstnummer dat recht geeft op deelname aan één wedstrijd. Wenst u aan meerdere 

wedstrijden deel te nemen dan dient u zich voor elke wedstrijd afzonderlijk in te schrijven. 

U dient uw borstnummer verplicht in te leveren na de wedstrijd. In ruil hiervoor ontvangt u uw 

deelnameattentie. 

 

U dient  de veiligheidsinstructies van de organisatie nauwgezet te volgen en de wegcode te 

respecteren. 

 

Het is niet toegelaten uw wagen te parkeren op de parking voor het voetbalterrein van SK Peulis. 

Deze parking is gereserveerd voor de organisator. De organisator voorziet een ruime parking op de 

weide naast de startzone. Volg de wegwijzers hiernaartoe vanuit het centrum van Peulis. 

 

De organisator voorziet afvalzakken in de aankomstzone en het sportcafé waarin u afval, zoals 

gebruikte kartonnen drinkbekers, kan deponeren. Weggooien van afval op het parcours is ten 

strengste verboden. 

  

De organisator sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af voor 

alle deelnemers aan Peulis Jogging via SPORTA vzw.  Behoudens opzet of zware fout is de organisator 

niet verantwoordelijk voor enig ongeval voortvloeiende uit deelname aan Peulis Jogging of schade, 

verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. 
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Indien ondanks de voorgaande bepaling, de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de 

deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt 

tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. 

 

De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt bij voorkeur bij de voorinschrijving door overschrijving 

op de bankrekening van Joggingteam Peulis of ten laatste bij het afhalen van het borstnummer.  

 

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan u zich 

laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht 

worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.  

 

De deelnemers houden zich aan de geldende coronamaatregelen tijdens het evenement. Eventuele 

maatregelen zullen gecommuniceerd worden via de website: https://jtpeulis.webs.com.  Het 

protocol voor sportevenementen kan u ook raadplegen via: https://www.sport.vlaanderen/sporten-

in-tijden-van-corona/. 

 

Fietsen en gemotoriseerde voertuigen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours 

tijdens de wedstrijd.  

 

Alle vertrouwelijke informatie van de deelnemers is bestemd voor Joggingteam Peulis. Zij wordt 

enkel gedeeld met SPORTA vzw voor het verwerken van de voorinschrijvingen en het opmaken van 

de uitslagen.  Joggingteam Peulis bewaart uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden 

van haar toekomstige evenementen. Joggingteam Peulis mag gebruik maken  van uw foto, film, video 

e.a. voor promotionele doeleinden, zonder dat u hiervoor een vergoeding kan claimen.  

 

De wetgeving  i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking 

voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Een eenvoudig mailbericht naar 

jtpeulis@gmail.com volstaat hiertoe. 
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