Algemene leveringsvoorwaarden Dag van de Atletiek 2019
Inschrijving en betaling deelnemersbijdrage
Je kunt je alleen inschrijven voor de Dag van de Atletiek als je de deelnemersbijdrage betaalt via iDEAL. Hiervoor doorloop
je de stappen van het inschrijfproces en na afronding van je inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging per mail.
Separaat ontvang je een mail met een betalingsbewijs/factuur.
De deelnemersbijdrage wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de gegevens zoals die op het moment van
inschrijven geregistreerd staan. Deze gegevens zijn leidend.
Lukt het niet om via iDEAL te betalen, dan kan het projectteam Dag van de Atletiek jouw inschrijving verzorgen. Je
ontvangt dan een factuur voor de deelnemersbijdrage, verhoogd met administratiekosten van € 5,00. Wil je van deze
mogelijkheid gebruik maken? Dan ontvangen we jouw verzoek graag via dagvandeatletiek@atletiekunie.nl. Vermeld
daarbij alle gegevens die in het inschrijfformulier staan. Als er gegevens ontbreken kunnen we je inschrijving niet
verzorgen. Let ook goed op de beschikbaarheid van de workshops op www.dagvandeatletiek.nl.

Annuleren en terugbetaling van deelnemersbijdrage
Annuleren binnen 24 uur na inschrijving is kosteloos. Wij ontvangen graag een verzoek hiervoor per mail via
dagvandeatletiek@atletiekunie.nl. Na akkoord wordt de deelnemersbijdrage binnen drie weken teruggestort.
Annulering na 24 uur na inschrijving is alleen mogelijk als:

de deelnemer vanwege ziekte, blessure of ongeval fysiek niet in staat is om aanwezig te zijn bij de
Dag van de Atletiek én

de deelnemer het verzoek tot terugbetaling samen met de doktersverklaring schriftelijk of per mail verstuurt naar
het projectteam Dag van de Atletiek; dagvandeatletiek@atletiekunie.nl of Postbus 60100, 6800 JC Arnhem én

het verzoek binnen 5 dagen na de Dag van de Atletiek is ontvangen.

in geval van terugbetaling wordt altijd een vastgesteld bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in mindering
gebracht. Na akkoord wordt de deelnemersbijdrage binnen drie weken teruggestort.

Annuleren en terugbetaling van de voorovernachting
De annuleringsvoorwaarden van de voorovernachting wijkt af van de annulering van de deelname aan de
Dag van de Atletiek zelf. Hiervoor geldt:

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 15 maart 2019.

Bij afmeldingen die wij ontvangen van 16 tot en met 20 maart bedragen de annuleringskosten 50%.

Op annuleringen na 20 maart 2019 zijn de annuleringskosten 100% en vindt er geen terugbetaling plaats.

Afmeldingen kunnen per mail of schriftelijk verstuurd worden naar het projectteam Dag van de Atletiek:
dagvandeatletiek@atletiekunie.nl of Postbus 60100, 6800 JC Arnhem.

Licentiepunten
Voor deelname aan de Dag van de Atletiek ontvangen trainers met een trainerslicentie van de Atletiekunie automatisch
vier licentiepunten op niveau 3. Hiervoor dienen minimaal twee trainersworkshops gevolgd te worden. Punten worden
toegekend op basis van aanwezigheid.

Workshops




Bij aanmelding kies je drie workshops die je op de dag gaat volgen. Een workshop die vol is, zie je niet meer
terug in het inschrijfformulier.
Een wijziging in workshops kan alleen in overleg plaatsvinden, op basis van beschikbaarheid.
Als een workshop om welke reden dan ook vervalt, word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en vragen
we je een andere keuze te maken uit het aanbod van workshops.

Persoonsgebonden en minimale leeftijd
De inschrijving voor de Dag van de Atletiek is persoonsgebonden en zonder overleg niet overdraagbaar aan derden.
Deelname is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar.

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt
voor de organisatie van de dag en nimmer aan derden verstrekt. Gegevens m.b.t. deelname aan de dag worden gedurende
vijftien jaar bewaard.
Tijdens de dag worden er foto- en filmopnamen gemaakt. Deze worden op onze website geplaatst en kunnen ook voor
promotionele doeleinden gebruikt worden.

Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen risico. EHBO is aanwezig. De Atletiekunie is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade en/of
vermissing van eigendommen.

Eigendom
De Dag van de Atletiek is eigendom van de Atletiekunie.

