Survival Run Almere
Bezoekadres:
Weteringweg 12
1358 AK ALMERE
Postadres:
Snelliuslaan 32
1222TE Hilversum
06-41217713
Info@survivalrunalmere.nl
Bankgegevens: NL26 INGB 0004 9981 56

ALGEMEEN REGLEMENT
1. Lidmaatschap:
a. De kosten van het lidmaatschap bedragen 20,- euro per persoon per maand
b. Maandelijks over te maken o.v.v. Contributie maand, voornaam, achternaam
c. De minimum leeftijd is 16 jaar
d. De minimum periode voor een lidmaatschaps bedraagt 3 maanden
e. Registratie bij SSRA is alleen mogelijk na goedkeuring door het bestuur van SSRA
f. Het is verplicht om lid te zijn van de survivalrun bond. Informatie hierover vind je op
www.survivalrunbond.nl. Dit lidmaatschap is verplicht in verband met de verzekering
tijdens het begeleid trainen
g. Het inschrijfformulier kun je gelijk met en een kopie van je legitimatiebewijs inleveren
bij het bestuur van Stichting Survival Run Almere
h. Na betaling van de eerste termijn ontvang je een T-shirt van SSRA, welke je dient te
dragen tijdens de vrije training. Dit om te laten zien dat je lid bent
i. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het T-shirt te worden ingeleverd
j. Indien het reglement wordt overtreden kan dat leiden tot onmiddellijke ontzegging van
de toegang tot het terrein. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie
k. Opzegging van het lidmaatschap geschied schriftelijk of via e-mail bij het bestuur
2. Gebruikmaking van de trainingsfaciliteiten
a. De trainingslocatie is altijd te gebruiken voor vrije training, mits er een telefoon
voorhanden is
b. Parkeren van auto’s vindt uitsluitend plaats op het veld voor de inrit of langs de berm
aan de Weteringweg.
c. Fietsen parkeren in het fietsenrek
d. Op zondag wordt er training gegeven worden van 10:00 tot circa 11:30 uur
e. De trainingslocatie is te vinden op het terrein van SSRA. Afslag Almere Stad, afslag
Autoradam naast de Rijksweg A6
f. Daarnaast mogen we gebruikmaken van de kano’s van SEC in het kanaal aan de
Weteringkade
g. Trainen is toegestaan conform het protocollenboek
h. Deelnemer heeft het terrein en de onderdelen goed verkend en is bekend met de
aanwezige onderdelen op het terrein, de mogelijkheden en beperkingen van het
terrein en de onderdelen. Waar nodig heeft hij/zij zich laten informeren door de
trainers van SSRA
i. De toegang tot de container blijft behouden aan het bestuur
j. Er wordt niets achtergelaten op het terrein
k. Defecten, noodzakelijk onderhoud of gevaarlijke situaties worden direct gemeld aan
het bestuur.

l.

Gevonden voorwerpen worden in de container gelegd en kunnen op zondag worden
opgehaald.

3. Aansprakelijkheid
a. Elk lid is verplicht een ziektekostenverzekering te hebben
b. Elk jaar krijgt het parcours een keuring door de SBN, welke aangeeft of het parcours
veilig gebouwd is. Bij goedkeuring is SSRA verzekerd bij de bond, voor gebruik binnen
de aangegeven trainingstijden (zondag)
c. Elk lid draagt zorg voor het kennen van het protocollenboek, welke de manieren van
nemen van hindernissen voorschrijft
d. Binnen deze regels heeft de SBN een aansprakelijkheidsverzekering waar SSRA
gebruik van kan maken.
e. Noch de SBN, noch het bestuur van SSRA is aansprakelijk bij:
i. Vernieling van persoonlijke eigendommen
ii. Diefstal van goederen
iii. Persoonlijk letsel en daaruit voortvloeiende kosten opgedaan tijdens vrije training
iv. Het niet nemen van hindernissen conform protocol
v. Letsel door derden
vi. Letsel opgedaan door een verergering van een eerdere blessure
4. Persoonsgegevens / gegevensbescherming (AVG)
a. Het inschrijfformulier wordt bij het bestuur opgeslagen
b. De gegevens worden ook digitaal opgeslagen op een externe harde schijf, voorzien
van een wachtwoord, niet toegankelijk voor derden
c. Deze gegevens worden gebruikt voor:
i. Het controleren van contributie
ii. Eventuele verzending van (digitale) post
d. Deze gegevens worden pertinent niet doorgegeven of verkocht aan derden.
e. Bewaartermijn gegevens:
i. De betalingsgegevens (voornaam, achternaam en bedrag betaald per keer)
worden 5 jaar na afsluiting van het financiële jaar van het jaar van opzegging
vernietigd / gewist
ii. NAW en IGVN (in geval van nood) gegevens direct na opzegging
iii. Betalingsgegevens worden door de bank ook opgeslagen. Dit is verantwoording
van de bank
f. U kunt aangeven of u uw gegevens wilt inzien. In dat geval zal het bestuur deze
uitdraaien en meenemen tijdens de eerstvolgende training op zondag
g. Een lijst met voornaam, achternaam en IGVN ligt in de container in een gesloten
envelop. Deze is in geval van nood te openen door de trainer
h. Digitale verspreiding en communicatie
i. SSRA maakt gebruik van sociale media. Hiervoor maken wij foto en video
opnames. Dit zal geen belastend of beschamend materiaal zijn. Wij zullen altijd
met toestemming plaatsen
ii. Met de ondertekening van dit reglement gaat u in principe akkoord met het
plaatsen. Indien u gemaakte opnamen alsnog niet geplaatst wilt hebben, kunt u
dit ter plekke aangeven
iii. Wilt u helemaal geen materiaal van u gepost zien, kunt u dit aangeven op het
formulier
iv. SSRA maakt gebruik van een besloten groep op FACEBOOK, na uw
toestemming kunt u lid gemaakt worden om trainingsafspraken te maken
v. SSRA heeft een WHATSAPP-groep waar leden en bestuur informatie delen en
afspraken maken
vi. Voor de 2 bovenstaande besloten media heeft het bestuur het beheer en zullen
opgezegde leden ook uit worden verwijderd.

Persoonlijke gegevens
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum

:
:
:

Adres
Postcode
Woonplaats

:
:
:

E-mail adres
Telefoonnummer

:
:

SBN lidnummer

:

Man / Vrouw

In geval van nood
Telefoonnummer
Relatie

:
:

Heeft WEL / GEEN bezwaar met het posten van foto- en videomateriaal.
Door plaatsing van je handtekening ga je akkoord met:
1. het reglement
2. jezelf bekend stellen van het protocollenboek
3. de vrije training valt geheel onder eigen risico
Verder verklaar je dat je Stichting Survival Run Almere niet aansprakelijk stelt voor
eventueel letsel of schade. Tijdens de zondag training is verzekering gedekt door de SBN.
Buiten deze trainingstijden is trainen voor eigen risico.

Datum

Handtekening deelnemer

Indien jonger dan 18 jaar,
handtekening van ouder/voogd:

