REGLEMENT 27ste Treffen BAJA keverclub vzw
- Maximum snelheid op en om het terrein 10 Km/u.
- De aanwijzingen van de terreinverantwoordelijken respecteren.
- Uw deelnemer Nr zichtbaar plaatsen aan de voorruit.
- Gelieve het terrein netjes te houden en afval te deponeren in de vuilniszakken,
wij gebruiken herbruikbare bekers gelieve deze niet weg te gooien.
- Er zijn toiletten voorzien … dus wildplassen verboden!!!
- Vul uw voorkeurwagen in op het blaadje voor de publieksprijs en geef die af
aan de inschrijvingstafel. (aan ingang)
- De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen,
diefstallen en beschadigingen die tijdens het treffen gebeuren.
- Het is verboden het terrein of de omgeving te beschadigen o.a. door wiel spin.
- De wagens die niet deelnemen aan de rondrit dienen vrije doorgang te
verlenen aan de wagens die er wel aan deelnemen.
- Tijdens de rondrit is het verboden te zigzaggen, in te halen, inbreuken te
plegen op het verkeersreglement of andere gevaarlijke maneuvers uit te
voeren.
- De aanwijzingen van de begeleiders dienen nageleefd te worden tijdens de
rondrit en op het terrein.
- Tijdens de rondrit, wordt respect geëist ten opzichte van het de omgeving, zijn
inwoners en zijn gasten, dus geen beschadigingen of overlast.
- Er moet ten allen tijde doorgang gelaten en gegeven worden voor
hulpdiensten.
- Het is verboden open vuur te maken op het terrein.
- Flyers, affiches of reclame mogen uitgedeeld worden tijdens het treffen in
samenspraak met het bestuur maar mogen niet achter de ruitenwisser van de
voertuigen geplaatst worden.
‘NO FLYER ZONE’
Concours d’élégance, deelname en jurering van 11u00 tot 13u00.

Degenen die dit reglement en de aanwijzingen van de inrichters niet naleven
ZULLEN onmiddellijk UITGESLOTEN worden van verdere deelname aan dit
treffen zonder enige vorm of recht op schadevergoeding.
Deelnemen aan dit treffen en rondrit betekent het aanvaarden van
bovenvermeld reglement.

Het bestuur dankt u voor uw aanwezigheid en uw medewerking.

