Vrijwaringsverklaring inzake aansprakelijkheid Kids Swim
Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van de regels die gesteld zijn aan deelname aan Swim to
Fight Cancer Eindhoven op zondag 16 september 2018 in het Eindhovens Kanaal, zoals vermeld op de
website www.eindhoven.swimtofightcancer.nl.

Ik verklaar dat het mij bekend is dat aan zwemmen in open water risico’s zijn verbonden en dat ik het
Eindhovens Kanaal betreed op eigen risico. Het open water is ongeschikt voor consumptie. De
waterkwaliteit van open water is niet gegarandeerd en kan ziektes veroorzaken en inname kan
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Zwemmen in open water kost meer krachtsinspanning dan
zwemmen in een zwembad. Ik besef dat genoemde variabelen een goede gezondheid, conditie en
zwemvaardigheid vragen.
Door middel van deelname aan dit evenement en ondertekening van dit document verklaar ik dat ik
noch stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven (hierna: StFC 040), noch één van de aan StFC 040
gelieerde rechtspersonen, noch één van de medewerkers van StFC 040 of van één van de aan StFC 040
gelieerde rechtspersonen aansprakelijk stel voor letsel- en/of schade van welke aard dan ook die ik
oploop door deelname aan dit evenement en hen vrijwaar van alle schade, kosten en claims die mogelijk
kunnen voortvloeien uit of verband houden met mijn deelname aan dit evenement.
Het is mij bekend dat het dragen van geschikte zwemkleding en zwembril verplicht is. Een wetsuit is
verplicht als het water 18 graden of minder van temperatuur is. Ik heb hiervoor de instructies van de
organisatie opgevolgd. Afwijken van de voorschriften en het negeren van aanwijzingen van herkenbare
medewerkers van de organisatie is geheel voor mijn eigen risico.

Ik verklaar dat ik 10 jaar of ouder ben en niet ouder dan 16 jaar en dat een begeleider met mij meeloopt.
De leeftijd van mijn begeleider is 18 jaar of ouder.
De naam van mijn begeleider is: ……………………………………………………………………………………………………………………
Wanneer de begeleider niet een van mijn ouders is, dan wordt deze verklaring ook door mijn ouder
en/of verzorger ondertekend.

Ik verklaar dat ik in het bezit ben van een basis-zwemdiploma en dat ik voldoende zwemvaardig ben om
dit evenement te kunnen volbrengen.

Ik verklaar dat ik WA verzekerd ben en een adequate ziektekostenverzekering heb.
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Ik verklaar dat ik tijdens deelname niet onder invloed ben van enige stof (geneesmiddelen, drugs,
alcohol), behoudens eventueel door een arts voorgeschreven medicatie.

Ik verklaar over een goede fysieke gezondheid te beschikken.

Ik begrijp dat deze verklaring bindend en onherroepelijk is vanaf het moment dat ik ben ingeschreven
voor een evenement dat georganiseerd wordt door StFC 040. Bij minderjarigheid geldt, dat de wettelijk
vertegenwoordiger met deze vrijwaringsverklaring akkoord gaat en deze ondertekent.

Ik onderteken deze verklaring en geef deze af bij mijn aanmelding op zondag 16 september
(minimaal één uur voor mijn starttijd).

Plaatsnaam:

……………………………………………………………………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………………………………………………………………

Naam deelnemer:

……………………………………………………………………………………………………………………

Startnummer:

……………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening deelnemer:

……………………………………………………………………………………………………………………

Naam ouder/verzorger:

……………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger: ……………………………………………………………………………………………………………………
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