Deelnemersreglement MONICARE 2018
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaand reglement.
1. Algemeen MONCARE
is een sponsortocht in Nicaragua met de mountainbikefiets of te voet. Het doel is geld in te
zamelen voor 4 projecten die gecoördineerd worden door Toon Bongaerts en die gesteund
worden door de vzw Stijn en de vzw Nicamigos Lommel. Bovendien is het een schitterende
actieve en avontuurlijke vakantie in groep, waar we het prachtige land en zijn bewoners op een
interactieve manier van nabij leren kennen.
2. Inschrijving
De deelnemers betalen 2100 euro voor de reisonkosten en als inschrijvingsgeld, volledig te
betalen (in 2 delen) maar ten laatste voor einde juni 2018.
Inbegrepen:
-vliegreis heen en terug
-alle transport tijdens de reis
-transport van en naar het vliegveld in Managua
-vol pension, behalve dranken
-fietsverhuur en begeleide en uitgestippelde fietstochten
-bezoeken aan projecten en bezienswaardigheden
-hotels door de organisatie gekozen
-snacks tijdens de ( fiets)tochten
De inschrijving is pas definitief van zodra


het volledige inschrijvingsgeld betaald is op het Rekeningnummer Nicamigos
VZW: BE31 0013 7826 8855 met vermelding MONICARE 2018 en naam deelnemer(s)

De deelnemers zorgen er voor dat de sponsoring van 1250 euro gestort is voor 1 december 2018
op rekening nummer BE58 4561 1463 0179 BICC: BBRUBEBB van de vzw Stijn met
vermelding van MONICARE 2018 én met vermelding van de naam van de deelnemer voor wie
het sponsorgeld bedoeld is.
De fiscale attesten voor belastingvermindering zullen afgeleverd worden in maart-april 2019.

3. Publiciteit
Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk ,film, video e.d. voor
promotiedoeleinden van de organisatie, zonder vergoeding.
4. De route of tocht en veiligheid.
De organisatie bepaalt de route ,de dagindeling en de rustpauzes. De deelnemers dienen zich te
gedragen als een voorzichtige weggebruiker en de wegcode te respecteren. Het dragen van de
valhelm bij het fietsen is verplicht.
5. Aansprakelijkheid.
De organisatie zorgt voor een reisbijstandsverzekering, niet voor een annuleringsverzekering.
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke
voorwerpen van de deelnemers. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer de
fiets- of wandeltocht door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

Ik ga akkoord met dit reisreglement,
Naam:
Datum:
Handtekening:

