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1. De voorinschrijving wordt op een door de organisatie te bepalen moment gesloten.
2. De inschrijving gaat digitaal via de site: www.gesselsbeachevent.nl.
3. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.
4. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
5. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde
medewerkers c.q. vrijwilligers.
6. Per team is er één contactpersoon.
7. Iedereen neemt deel voor eigen risico! De organisatie van het Gèssels Beach Event
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch
voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
8. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens
het Gèssels Beach Event onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
9. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben tot 14 dagen
voor aanvang van het Gèssels Beach Event recht op teruggave van het inschrijfgeld.
10. De organisatie behoudt zich het recht om het programma op bepaalde delen te wijzigen of het gehele
evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het
evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum
vastgesteld worden.
11. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
12. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans
eigendommen en geen afval achter te laten. Indien dit wel van toepassing is, worden de kosten verhaalt op
de contactpersoon. Afval graag achterlaten in de daarvoor bestemde afvalbakken/containers.
13. Een voetbalteam bestaat uit 5 (spelende) deelnemers. Uw team mag maximaal bestaan uit 8
deelnemers. Indien men deelneemt met meer of minder personen kan de organisatie uw team uitsluiten
van deelname.
14. De heren zijn uitgesloten van het dames toernooi. Een gemend of geheel vrouwen team zou bij te
weinig ingeschreven dames teams mee mogen spelen met de heren competitie.
15. Een volleybalteam bestaat uit 4 (spelende) deelnemers. Uw team mag maximaal bestaan uit 7
deelnemers. Indien men deelneemt met meer of minder personen kan de organisatie uw team uitsluiten
van deelname.
16. Spelregels van beide toernooien zijn te vinden via de website www.gesselsbeachevent.nl en zijn tijdens
het evenement te vinden bij het secretariaat.
17. Deelnemer gegevens worden bewaart. Dit om deelnemers te (laten) informeren over wijzigingen met
betrekking tot deelname van het Gessels Beach Event. Zie het uitgebreide privacy regelement op
www.gesselsbeachevent.nl/privacystatement.
18. Toernooigegevens worden verwijdert na het evenement mits er geen toestemming is om de gegevens
te bewaren. Zie het uitgebreide privacy reglement op www.gesselsbeachevent.nl/privacystatement.
19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film,
video e.d. voor promotionele doeleinden van het Gèssels Beach Event c.q. C.V. De Springveren zonder
daarvoor een vergoeding te claimen. Zie het uitgebreide privacy regelement op
www.gesselsbeachevent.nl/privacystatement.
20. De prijsuitreiking vindt in de regel plaats in de avond op een vooraf aangekondigd tijdstip. Een
prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, de prijs komt dan te
vervallen. De winnaars ontvangen een wisselbeker welke voor de volgende editie in dezelfde staat
geretourneerd dient te worden.
21. Het is verboden om onder invloed te zijn van verdovende middelen tijdens deelname aan het Gèssels
Beach Event.
22. Gedurende de gehele dag is er een zerotolerance beleid van toepassing m.b.t. verdovende middelen,
wapens en geweld. Indien men zich hier niet aan houdt, wordt men van het terrein verwijderd.
23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

