Algemene voorwaarden Wie Kent Helvoirt Kwis
Georganiseerd door Helvoirts Weekend i.s.m. commissie Wie Kent Helvoirt Kwis op zaterdag 27 mei
2017
1) Aanmelding voor de Wie Kent Helvoirt Kwis kan alleen via het daarvoor bestemde digitale
aanmeldformulier dat te vinden is op de website www.helvoirtsweekend.nl .
2) Het team gaat met het versturen van het aanmeldformulier automatisch akkoord met de
algemene voorwaarden.
3) Inschrijvingen zo snel mogelijk, want VOL=VOL.
4) Inschrijvingen zijn pas definitief nadat de organisatie het inschrijfgeld van €50,- heeft
ontvangen.
5) Het inschrijfgeld dient binnen 10 dagen na aanmelding overgemaakt te zijn op IBAN nummer
NL 83 RABO 0121132161 t.n.v. Helvoirts Weekend, o.v.v. Wie Kent Helvoirt Kwis / teamnaam
6) Deelname geeft teamleden automatisch toegang voor het Helvoirts Weekend terrein op
zaterdagavond 27 mei 2017.
7) Indien niet deelgenomen wordt aan de Kwis vervalt automatisch de toegang voor het
Helvoirts Weekend terrein op zaterdagavond 27 mei 2017.
8) Een kwartier voor aanvang van de Kwis moet het team zich gemeld hebben, anders vervalt
deelname.
9) Een team moet bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5 personen.
10) Per team wordt één teamnaam opgegeven.
11) Alle teamleden moeten vermeld worden op het inschrijfformulier met zijn/haar leeftijd.
12) Deelname vanaf 16 jaar (de leeftijd van 16 moet op 27 mei 2017 bereikt zijn).
13) Wijziging van teamsamenstelling kan alleen doorgegeven worden middels een mail te sturen
naar wiekenthelvoirt@helvoirtsweekend.nl voor 8 mei 2017.
14) Er kunnen maximaal 40 teams deelnemen, daarna kom je op de reservelijst te staan voor het
geval een team vroegtijdig uitvalt.
15) Een team wat op de reservelijst staat hoeft nog geen inschrijfgeld te betalen voordat de
deelname definitief is.
16) Deelname geschied op eigen risico.
17) Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
18) Afmelden voor 8 mei 2017 geeft recht op teruggave van het inschrijfgeld.
19) Door af te melden na 8 mei 2017, of niet op te komen dagen op 27 mei 2017, vervalt het
recht op teruggave van het inschrijfgeld.

