Inschrijfformulier Survivalrungroep Teteringen
Leuk dat je je wilt aanmelden bij onze survivalrungroep! Middels deze aanmelding word je donateur van de stichting
(een stichting kent geen leden). Graag onderstaande gegevens invullen en het formulier mailen naar info@survivalrungroepteteringen.nl. Als je dat niet wil of kan dan kun je het geprinte formulier ook bij de volgende training aan de trainer geven.
Om gebruik te maken van de faciliteiten van die Stichting Survivalrungroep Teteringen biedt, zoals deelname aan trainingen en gebruik van de trainingsbaan, vragen we een minimale donatie aan Stichting Survivalrungroep Teteringen.
Het donateurschap begint op de 1e dag van de maand waarin de training wordt gestart. De kosten worden na rato bepaald voor het eerste kwartaal. Daarna wordt per kwartaal rond de eerste van het kwartaal geïncasseerd. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand voor de volgende incassoperiode. Opzeggen kan door het sturen van een mail naar
info@survivalrungroepteteringen.nl.
Let erop dat we ook om een Survivalrunbond (SBN)-nummer vragen. We vragen iedereen om lid van de bond te worden omdat survivalrunbondleden extra verzekerd zijn op de baan tijdens trainingen. Daarnaast geeft dit ook de mogelijkheid om met survivalruns mee te doen. Lid worden van de survivalrunbond kan via deze link: lid worden SBN. De
kosten hiervan zijn €20,- per jaar.
Voornaam :
Achternaam :
Geboortedatum :
Email :
Telefoon :
Telefoon ICE :
Straat + huisnummer :
Postcode :
Plaats :
IBAN :
Inschrijfdatum :
SBN-lidnummer :
Automatische incasso : nee / ja (bij ‘ja’ ook graag de SEPA-machtiging invullen)
Donatie :
 T/m 17 jaar & studenten

€30,- per kwartaal

Hoogte van contributie wordt op basis van leeftijd bere-

 18 jaar en ouder

€45,- per kwartaal

kend. Vanaf 3 donateurs per gezin mag ‘gezin’ worden

 Gezin

€85,- per kwartaal

aangevinkt.

Om de kosten laag en dus de sport toegankelijk te houden, zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het zou
leuk zijn als elk lid op zijn of haar manier bijdraagt aan het bestaan van de club; dat kan bijvoorbeeld door te helpen
met bouwen, het geven van trainingen of als bestuurslid. Zou je hieronder willen aangeven hoe je zou willen bijdragen?
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SEPA machtiging
Naam : Stichting Survivalrungroep Teteringen
Adres : Lange Akker 273
Postcode : 4847 KM

Plaats : Teteringen

Land : Nederland

Kenmerk machtiging* :
Reden betaling : Trainingsdonatie Stichting Survivalrungroep Teteringen

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Survivalrungroep Teteringen
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Survivalrungroep Teteringen
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voornaam :
Achternaam :
IBAN :
Plaats, datum :
Handtekening :

* het unieke kenmerk wordt ingevuld op het moment dat SST een ondertekende SEPA-machtiging retour ontvangt.
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Vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico
Deelnemer (hij/zij, hierna verder: “hij”)
Naam :
hierna verder ook te noemen: “deelnemer”, traint vrijwillig en zelfstandig op de hindernisbaan met obstakels aan de
Dongense Baan in Teteringen, hierna verder te noemen: “hindernisbaan”, van de Stichting Survivalrungroep Teteringen (SST). Deelnemer is zich ervan bewust dat vaardigheid, kracht en doorzettingsvermogen een voorwaarde zijn om
de hindernissen te betreden/te bedwingen. Deelnemer kent zijn eigen fysieke grenzen/belemmeringen. Deelnemer
verklaart over een zodanige goede gezondheid te beschikken dat er geen belemmeringen zijn om deel te nemen aan
een training.
De deelnemer is namens SST mondeling geïnformeerd omtrent het feit dat de hindernisbaan is ingericht op survivalrun- en obstacleruntrainingen en dat bij gebruik daarvan fysieke of materiele schade bij de deelnemer kan ontstaan. Bij
gebruik van de hindernisbaan bestaat onder andere het risico op val-of beknellingsgevaar. De (natuurlijke) bosondergrond/trainingsondergrond is enigszins val dempend, maar (zeker) niet volledig vlak, zodat (bijvoorbeeld) bij een val uit
een van de hindernissen (ernstig) letsel niet is uit te sluiten. In het geval er op een hardere ondergrond wordt getraind,
geldt dat ook daaraan risico’s zijn verbonden. Blaren aan handen en andere kleine fysieke verwondingen als gevolg van
trainingen en dergelijke op de hindernisbaan zijn eerder regel dan uitzondering. Loszittende kleding en/of kleding met
koordjes geeft extra risico op beknellingsgevaar. Het dragen van deze kleding is derhalve niet toegestaan.
Gelet op het voorgaande verklaart deelnemer door ondertekening van deze verklaring dat hijuitvoerig is geïnformeerd
over de aan een training verbonden gevaren. Deelnemer is ook ruim in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
Verder verklaart deelnemer zich bewust te zijn van het gegeven dat deelname aan een training risico’s met zich brengt
en dat deze risico’s zich kunnen voordoen waardoor fysieke of materiele schade aan de deelnemer kan ontstaan. Het
staat deelnemer natuurlijk vrij om gedurende een training op ieder moment aan te geven dat hij niet langer wenst deel
te nemen aan een training.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld is SST niet aansprakelijk voor enige vorm van schade(fysieke), waaronder gevolgschade, die deelnemer lijdt als gevolg van een ongeval tijdens een training, tenzij en voor zover uitsluiting
van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. SST is nimmer aansprakelijk voor schade c.q. beschadiging
aan kledingen/of andere goederen van deelnemer ontstaan tijdens een training. Voor zover nodig vrijwaart deelnemer
SGT voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen de gevolgen van het risico van schade dat hij, of een nabestaande, lijdt ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan een training. Deelnemer verklaart af te zien van schadeaanspraken/schadeclaims in welke vorm dan ook, voor schadegevallen die kunnen
ontstaan in samenhang met de deelname aan een training. Deelnemer begrijpt dat deze verklaring als overeenkomsttussen deelnemer en SST bindend is en deelnemer verklaart dat hij dit document uit vrije wil ondertekend heeft.
Toegang tot de baan is toegestaan na het invullen van het inschrijfformulier van en het voldoen van de periodieke donatie aan de Stichting Survivalrungroep Teteringen.
Voor de goede orde, het lopen van survival-en obstacleruns is een sport. Het trainen daarvoor ook. Er is dus tijdens een
training geen plaats voor stoerdoenerij etc.
Plaats, Datum :
Handtekening

Handtekening bevoegde

deelnemer:

indien onder 18 jaar :
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