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DISCLAIMER 
  

Als teamlid verklaar ik dat: 
 

1. Mijn deelname aan Lockdown Weert op 22 oktober 2022 geheel op vrijwillige basis is; 

2. Ik in voldoende geestelijke en fysieke staat ben om de verschillende onderdelen van Lockdown 

Weert te kunnen volbrengen;  

3. Ik begrijp dat de vooraf gestelde verwachtingen over het verloop van Lockdown Weert een 

indicatie zijn. Het werkelijke spelverloop is afhankelijk van mijn conditie en oriënteringsvermogen 

en dat van mijn teamgenoten; 

4. Ik me bewust ben van de omgeving waarin Lockdown Weert zich afspeelt. Niets van het 

spelgebied is specifiek voor dit evenement afgezet, Dus gelden alle verkeers- en natuurregels en 

regels opgelegd door de organisatie van Lockdown Weert. Afwijking hiervan kan tot onmiddellijke 

diskwalificatie leiden; 

5. Ik tijdens het evenement mijn eigen veiligheid zal waarborgen en geen onnodige risico’s zal 

nemen. Weersinvloeden, fysiek vermogen en invloeden van derden vallen hier ook onder; 

6. Me neer zal leggen bij iedere eindbeslissing die de organisatie van Lockdown Weert ten aanzien 

van mijn deelname aan dit evenement zal maken; 

7. Ik de organisatie van Lockdown Weert toestemming geef om beeldmateriaal van mij te vergaren 

tijdens het evenement. Het auteursrecht en toestemming om te publiceren hiervan ligt bij de 

organisatie van Lockdown Weert; 

8. Ik begrijp dat er tijdens het spel (technische) problemen kunnen ontstaan waardoor het spel minder 

vloeiend verloopt. De organisatie doet alles in haar macht om dat zo veel mogelijk te beperken. 

9. Ik begrijp dat de organisatie er alles aan zal doen schade aan of verlies van 

persoonlijke eigendommen te voorkomen, maar dat zij dit niet altijd kan voorkomen; 

10. Ik geen onnodige schade aan mens en natuur zal aanbrengen; 

11. Ik mij houd aan de door de organisatie van Lockdown Weert opgestelde regels voor deelname 

aan het evenement. 

12. Wanneer Lockdown Weert om welke reden dan ook geannuleerd/ verschoven wordt, behoud je 

als team het recht op een restitutie van de €30,- teambijdrage. Als team krijg je de mogelijkheid 

om, in plaats van restitutie, je inschrijving mee te nemen naar de volgende editie. 

13. Wanneer je team om welke reden dan ook niet deel kan nemen en je je aanmelding annuleert 

vóór 24 september 2022, behoud je het recht op een restitutie van de €30,- teambijdrage. 

14. Ik, door het inschrijfgeld te voldoen, bevestig dat ik en mijn teamleden bovenstaande regels 

gelezen en begrepen heb en hiermee akkoord ga. Ik bevestig dat ik de spelinfo grondig door 

zal nemen die op het evenement verstrekt zal worden. Deze verklaring geldt tijdens Lockdown 

Weert 2022 op 22 oktober 2022. 

 


