ALGEMENE VOORWAARDEN
+ COVID-19 PROTOCOL
Het mogen genieten van sporten in de natuur is aan regels gebonden. Het is goed ons gezamenlijk te
conformeren aan simpele, voor de natuur, doeltreffende afspraken.
Jullie kunnen genieten van natuurschoon dat kenmerkend is voor landelijk bekende natuurgebieden
die CTA mag gebruiken met toestemming van diverse terreinbeheerders. De natuur op z’n mooist en
dat willen we met z’n allen graag zo houden. Trailrunning heeft met name in NL de afgelopen jaren
een enorme toevlucht genomen. Gelukkig nemen we waar dat trailfanaten zich bewust zijn van die
andere beleving, welke we gezamenlijk delen in deze verslavende sport; oog voor de natuur, minder
hectiek en meer tijd voor elkaar.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cairn Trails & Adventures (onderdeel
van Uilekiek Horex Sports & Events) georganiseerde evenementen. Bij inschrijving voor een van de
door CTA georganiseerde evenementen verklaart deelnemer zich akkoord met dit regelement.
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We verwachten dat deelnemers over een goede conditie beschikken. Let op: alle afstanden
zijn 100% off-road. Deelname is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording.
De organisatie, uitgevoerd door Cairn Trails & Adventures (onderdeel van Uilekiek Horex Sport
& Events), is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele wijze verantwoordelijk of
(geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van
bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen
te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme
weersomstandigheden, andere calamiteiten of op laste van autoriteiten, waarbij dit
redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht.
Indien een CTA-evenement door overmacht moet worden afgelast of worden stil gelegd
bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële
schade. (***Covid-19 uitzonderingen)
De organisatie kan i.v.m. logistieke redenen en/of maximum gestelde aantal deelnemers door
terreinbeheer, een limiet voor deelnemersaantallen instellen.
Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk.
Wijzigen van afstand is éénmalig mogelijk. Alleen mogelijk bij het naar beneden bij stellen van
de afstand en alleen wanneer nog niet het maximale aantal deelnemers is geregistreerd. Het
verschil aan inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Het wijzigen van een korte afstand naar
een langere afstand is niet mogelijk. (zelfde procedure als annuleren!)
Alle evenementen van CTA zijn inclusief tijdsregistratie. (bij Kids Trail onder voorbehoud
afhankelijk van locatie start- finish overige afstanden)
Een wedstrijdherinnering is standaard van toepassing voor alle CAIRN TRAILS.
Wij dragen per ingeschreven deelnemer een fee af aan de terreinbeheerders. Bedragen
variëren van €1,00 - €4,75 per deelnemer. Afhankelijk van het aantal terreinbeheerders welke
voor toestemming benaderd worden voor samenwerking tijdens een Cairn Trail.
Deelnemers volgen aanwijzingen van parcourswachters/vrijwilligers/Verkeersregelaars altijd
op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen
uitzonderingspositie.
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Met toestemming van lokale bestuurders en terreinbeheerders voeren onze trails door
grotendeels beschermde natuurgebieden. Wij vragen jullie met klem geen schade te
veroorzaken of afval achter te laten. Waarneming hiervan leidt tot diskwalificatie.
Wildplassen- in en nabij het start/finish gedeelte is streng verboden. Bij het niet opvolgen van
aanwijzingen door organisatie, politie en verkeersregelaars worden deelnemers uitgesloten
van deelname. Tevens volgt diskwalificatie bij constateren van het achter laten van afval op
parcours.
o Poepen tijdens de wedstrijd is verboden! Op z’n minst een bijzondere opmerking. Echter
worden wij door terreinbeheerder gewezen op het feit dit frequent voorkomt.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een
van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om
de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie, nieuwsbrief en/of eventuele
tijdsregistratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden en de
privacyverklaring (zie bijlage) geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze
door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar
NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
Wij geven een deelnemerslijst bestaande uit @mail adres met naam indien strikt noodzakelijk
voor het uitvoeren van het evenement aan uitvoerende organisaties waarmee een
verwerkersovereenkomst is opgesteld (denk aan inschrijving en tijdsregistratie) en betrokken
terreinbeheerder(s) en andere autoriteiten.

***Covid-19 uitzondering d.d. 26 oktober 2020
Zolang Covid-19 deel uitmaakt van ons dagelijkse bestaan zal voor inschrijven van gedurende de
pandemie de volgende financiële vergoedingsmaatregel van toepassing zijn;
•
•

Inschrijven zal geschieden via inschrijven.nl waarbij we gebruik maken van betaling via iDeal.
Dus niet zoals gebruikelijk bij de CTA-evenementen middels automatische incasso.
Wanneer wij een evenement niet kunnen organiseren (en moeten afgelasten) vanwege Covid19 restricties ontvangen deelnemers inschrijfgeld retour minus €5,00 administratie- en
aanloopkosten.
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PRIVACYVERKLARING CAIRN TRAILS & ADVENTURES
PERSOONSGEGEVENS
Cairn Trails & Adventures kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Cairn Trails & Adventures, een account heeft aangemaakt voor het digitale platform
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cairn Trails &
Adventures verstrekt. Cairn Trails & Adventures kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
WAT LEGGEN WE VAST EN WAAROM
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres
– Geboortedatum – eerdere deelname aan een van onze activiteiten – Deze gegevens heeft Cairn
Trails & Adventures nodig om u om praktische redenen rond uw inschrijving bij een evenement te
kunnen benaderen, om u op de hoogte te houden van Cairn Trails & Adventures nieuws en toegang
tot het digitale platform (blogs, forum, prikbord en informatie rond de sport) te kunnen verschaffen.
Daarnaast kunnen we met vooraankondiging en uw goedkeuring extra informatie verzamelen voor
specifieke acties. Denk hierbij aan evenementgebonden informatie zoals een buitenlandreis (Paspoort
– medische verklaring – vluchtgegevens – etc) en partnergebonden acties (schoenmerk – maat – etc).
Deze informatie wordt separaat uitgevraagd en volgens de hieronder beschreven termijnen bewaard.
HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS
Cairn Trails & Adventures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien u niet heeft bevestigd dat u dat we er gebruik van mogen maken of na afmelding
via de website.
DELEN MET ANDEREN
Cairn Trails & Adventures verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Cairn Trails & Adventures worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Cairn Trails & Adventures gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Cairn Trails & Adventures maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Cairn Trails & Adventures bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan Cairn Trails & Adventures te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cairn Trails & Adventures heeft hier
geen invloed op.
Cairn Trails & Adventures heeft Google geen toestemming gegeven om via Cairn Trails & Adventures
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steenmannetjes@cairnadventures.nl. Cairn
Trails & Adventures zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Cairn Trails & Adventures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cairn Trails & Adventures maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cairn Trails & Adventures verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Cairn Trails & Adventures op via info@cairnadventures.nl
www.cairnadventures.nl is een website van Cairn Trails & Adventures.
Cairn Trails & Adventures is onderdeel van Uilekiek Horex Sports & Events
Post en Vestigingsadres: Strausslaan 59, 3781 HL Voorthuizen
Tel: +31 (0) 342 470 991
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ONDERSTAANDE IS NIET VAN TOEPASSING VOOR
EVENEMENTEN GEORGANISEERD NA VRIJDAG 25-022022 ZOLANG DE DOOR DE OVERHEID GESTELDE
BEPERKINGEN ZIJN OPGEHEVEN.
COVID-19 PROTOCOL
CTA volgt het protocol van de Atletiekunie. Dit protocol is gebaseerd op het algemene protocol
Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Hardlopen en dus ook trailrunning levert een positieve bijdrage
aan een betere weerstand. Loopevenementen vinden in de buitenlucht plaats en de deelnemers
blijven niet op één plek hangen. Ook onze evenementen zijn voor deelnemers motivatie om fit en
gezond te blijven. Deelnemers aan hardloopevenementen zijn over het algemeen gezond en sportief.
Onze evenementen worden bezocht door deelnemers jong en oud. Dit protocol is voor onze
deelnemers een handreiking en staat in het belang van de volksgezondheid. Door uzelf akkoord te
verklaren tijdens inschrijving verklaart u op de hoogte te zijn van 1) de algemene voorwaarden en 2)
akkoord te gaan met de maatregelen welke wij nemen tijdens de periode dat de Corona pandemie ons
verplicht stelt deze maatregelen te faciliteren.
Wij wensen onze evenementen op verantwoorde en veilige wijze te organiseren, dit doel streven wij
altijd al na. Echter tijdens de maatregelen mbt de corona 1,5 meter samenleving zullen wij hier extra
aandacht voor hebben. Veiligheid, gezondheid van deelnemers, vrijwilligers en overige betrokkenen
staan hierbij voorop.
Wij kunnen dit niet alleen, onze deelnemers hebben een grote portie eigen verantwoording te nemen.
Deze verantwoordelijkheid begint al tijdens de inschrijving.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een
nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. • Ga direct naar huis
wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:
dit geldt voor iedereen.
• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten). • Vermijd
drukte.
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. • Schud geen
handen.
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de
trainers en bestuursleden
o Twijfel bij Covid-19 verschijnselen, doe de online check: https://www.covidtriage.nl/
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• Inschrijving
o
o
o

Voor alle Cairn Trails hanteren wij bij voorkeur online voorinschrijving om het aantal
deelnemers te reguleren. Vraag naar de verwachte eindtijd in de inschrijfprocedure.
Inschrijven zal tijdens Covid-19 geschieden via inschrijven.nl waarbij we gebruik maken van
betaling via iDeal. Dus niet zoals gebruikelijk middels automatische incasso.
Wanneer wij een evenement niet kunnen organiseren (en moeten afgelasten) vanwege Covid19 restricties ontvangen deelnemers inschrijfgeld retour minus €5,00 administratie- en
aanloopkosten.

• Startbewijzen
o
o
o

Startnummers worden uitgegeven tijdens openingstijden wedstrijdsecretariaat. Deze tijden
staan vermeld in de bevestiging na inschrijving en online op www.cairnadventures.nl
Respecteer tijdens uitgifte startnummers de 1,5 meter afstand tussen vrijwilligers van onze
organisatie.
Volg aanwijzingen van onze vrijwilligers nauwkeurig op. Eventuele aangebrachte looplijnen
zijn wenselijk te respecteren evenals voorlichtingsposters en/of informatieborden

• In aanloop naar evenement
o

o
o
o

o

CTA verstuurd voorafgaand aan alle Cairntrails een laatste briefing. Dit is de week voorafgaand
de datum van het evenement. Check mail en eventueel SPAM. Voorkom deze belangrijke info
te missen.
Volg (standaard) onze Social Network kanalen Facebook, Insta en Twitter. Ook hier publiceren
wij alle info m.b.t. onze evenementen. @cairntrails @CTAevenementvantoepassing
Bij parkeerinstructies gelieve ter plaatsen aanwijzingen vrijwilliger en/of verkeersregelaars op
te volgen. Kom op tijd en voorkom chaos op locatie door haast!
In aanloop naar het evenement, met name de CTA evenementen najaar 2020, kunnen
wijzigingen in starttijden noodzakelijk zijn. Wij informeren via nieuwsbrief, mail en op onze SN
kanalen.
Support is altijd welkom, toch vragen wij vriendelijk zo min mogelijk bezoekers te mobiliseren
tijdens de evenementen in tijden van Covid-19.

• Start- Finishzone
o
o
o

Betreed zo kort mogelijk voor gepubliceerde startijd het startvak.
Zorg voor gewassen handen voor betreden startvak.
In het startvak gelieve de 1,5 meter afstand te respecteren. Loop kort voor de start, uiterlijk 1
minuut voor startschot op naar Finish. Het is eigen verantwoording deze drukte op te zoeken.
Wachten, achter aansluiten en met ruimte de startlijn passeren is het advies.

• Parcours
o
o

Alle routes zijn gemarkeerd. Uitzondering is de GPX-Ultra60 tijdens de Graef Castricum Trail.
Volg aanwijzingen van Cairnteamleden, vrijwilligers en verkeersregelaars nauwkeurig op.
Mochten er looplijnen zijn aangebracht deze graag met aandacht te volgen.
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• Verzorgingsposten
o

o
o
o
o
o
o

Al sinds de eerste editie Vuurtorentrail Ameland (2014) zijn onze Trails > BEKERVRIJ. Extra
aandacht hiervoor tijdens deze Covid-19 opgelegde maatregelen. Zorg voor eigen drinkbeker /
ECO Cup. Tevens verkrijgbaar in wedstrijdsecretariaat.
Trailrunning is een zelfvoorzienende sport. Des te meer nadruk deze periode hiervoor
aandacht te hebben. Gebruik rugtas, heupgordel of racevest wordt aangeraden!
Er is geen contact tussen deelnemer en vrijwilliger.
Indien aanwezig verzoeken wij looplijnen te respecteren.
Wij verplichten onze vrijwilligers niet met mondkapjes te lopen. Wel zijn zij allen vrij hier een
andere keuze te maken.
Bewaar afval zelf tijdens de wedstrijd. Extra reden voor rugzak/ racevest. Op of nabij de
finishzone plaatsen wij vuilnisbakken om afval te dumpen.
Vrijwilligers dragen mondkapjes. Over gebruik van handschoenen bestaat nogal
onduidelijkheid. Handen wassen is effectiever dan handschoenen. Hierover nemen wij besluit
tijden een evenement.

• Finishgebied
o
o
o

o
o

Draag zorg voor een snelle doorstroom in het finishgebied.
EHBO aanwezig op finish locatie. Volg ook aanwijzingen op van onze EHBO medewerkers.
Tijdens onze evenementen gedurende de corona periode kunnen wij waarschijnlijk geen
Finisherdrink aanbieden. Wel staan water ene energydrank
gereed in containers voor eigen gebruik.
Tot onze grote spijt mogen kunnen wij onze partners geen gelegenheid geven een Goodiebag
samen te stellen.
Afhankelijk van locatie trachten wij meerdere uitvalswegen te realiseren na de finish.

• Vervoer & Logistiek
o
o
o

o

We adviseren geen supporters mee te nemen naar de evenementen tijdens Covid-19.
Voor gebruik van OV volg de maatregelen van het RIVM.
Wij zullen tijdens briefing voorafgaand het evenement informeren betreffende
parkeergelegenheid. Volg ten aller tijden de aangegeven route welke herkenbaar is aan
publicatie met het CAIRN ADVENTURES logo.
Volg aanwijzingen op van verkeersregelaars en vrijwilligers.

• Kleedkamers/ Sanitaire voorzieningen
o
o
o

Per evenement verschillend. Indien douche faciliteiten aanwezig worden deze wel/niet
opengesteld in overleg met lokale autoriteiten. Deelnemers 18+ houden 1,5 meter afstand.
Uit voorzorg is het advies tijdens Covid-19: douche thuis of in eigen accommodatie. Voorkom
extra risico!
Zorg voor voldoende zeep, shampoo voor eigen gebruik. Deze worden niet verzorgd door
onze organisatie.

• Kledingopslag
o

Afhankelijk van locatie. Wij verzorgen op locatie een opslag voor bagage met toezicht van
onze vrijwilligers. Opslag bagage is op eigen risico. Er is geen innamepunt tijdens Covid-19.
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• Nazorg
o

o

Deelnemers die na afloop klachten of kenmerkende covid-19 verschijnselen hebben worden
verzocht z.s.m. met de regionale GGD contact op te nemen en onze organisatie hiervan tevens
op de hoogte te stellen. Mail info@cairnadventures.nl of telefonisch bereikbaar na 48 uur via
kantoor +31 (0) 342 47 09 91.
Bel bij klachten die passen bij het coronavirus. Raadpleeg https://www.ggd.nl/ voor de
dichtstbijzijnde GGD in uw eigen regio. Telefoon 0800-1202

Maatregelen voor deelnemers
• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. • Schrijf je tijdig in voor een
loopevenement. • Houd met reizen naar het evenement rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer
van de Rijksoverheid. • Kom in sportkleding naar het evenement. • Ga goed voorbereid naar het
evenement, ken de routing, startgebied, parcours en finishgebied. • Neem je eigen benodigde eten en
drinken mee voor tijdens de wedstrijd. • Kom zo kort mogelijk voor de start het betreffende startvak
in. • Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op straat voor, tijdens én na het
evenement. • Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op. • Zorg ervoor dat je
buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het
vieren van een overwinnings-moment. • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de
sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden,
waaronder in de kleedkamers en in de kantines. • Verlaat direct na de finish het evenement.
Maatregelen voor bezoekers
• Wedstrijden zijn toegankelijk voor toeschouwers. • Check vooraf in de informatie van de
wedstrijdorganisatie of er een beperking is voor het aantal bezoekers. • Volg altijd de instructies op
van de organisatie die gelden voor jou als bezoekers. • Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen is niet
toegestaan. • Blijf thuis zodat het evenement doorgang kan vinden. • Volg je deelnemer(s) online (bijv.
de website of eventapp)
Cairn Trails & Adventures | www.cairnadventures.nl | info@cairnadventures.nl

