
 
ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT RUN FOR STARS 2021 

  

Algemene voorwaarden  

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v).  

  

1. Run for Stars wordt georganiseerd door Stichting Make-A-Wish Nederland, hierna te noemen organisatie, als 

alternatieve loop voor de de Dam tot Damloop 2021.   

  

2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.   

  

3. Tijdens Run for Stars dient elke deelnemer zich aan de RIVM maatregelen rondom COVID-19 te houden. De 

organisatie hanteert de volgende veiligheid- en hygiëneregels;  

  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen, met uitzondering van personen uit jouw huishouden en jongeren tot 

en met 18 jaar.  

• Blijf thuis:  

➢ als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoest, benauwdheid of koorts.  

➢ als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 

24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten.  

➢ als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen 

na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het 

laatste contact.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het event klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts.  

• Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf zijn/haar risico te analyseren en te bepalen of 

hij/zij zich in groepen in de openbare ruimte kan begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

• Ga voordat je naar het evenement vertrekt, thuis naar het toilet.  

• Douche thuis en niet bij het evenement.  

• Kom alleen, zonder gezelschap, naar het event  

• Kom zo kort mogelijk voor de start naar de startlocatie en ga direct na de finish naar huis.  

• Was voorafgaand aan het evenement je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.  

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel 

mensen aanzitten (bijvoorbeeld dranghekken); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na 

het snuiten van de neus.  

• Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op straat voor, tijdens én na het evenement.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht.  

• Schud geen handen.  

  

4. Make-A-Wish Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van 

persoonsgegevens. Met de inschrijving geeft de deelnemer toestemming om gefilmd en/of gefotografeerd te worden. 

Er wordt akkoord gegeven op het gebruik van naam, stem, gegevens en beeldmateriaal als input voor het generen 

van publiciteit, media aandacht en andere promotionele activiteiten van Make-A-Wish Nederland en het 

hardloopevent Run for Stars. Alle verkregen beelden gedurende Run for Stars, blijven eigendom van Make-A-Wish 

Nederland.  

  

5. Deelnemen aan Run for Stars is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.   

  

6. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de 

voorziene inspanning toelaat. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke 

schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.   

  

7. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de 

organisatie, haar benodigdheden, start- en finishlocatie, alsmede schade toegebracht aan derden.   

  

8. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke 

eigendommen van deelnemers en begeleiders.   



 
  

9. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement 

door overmacht afgelast moet worden.   

  

10. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld.  

  

11. Run for Stars staat open voor alleen hardlopers.  

  

12. Mee fietsen met de lopers op het parcours is verboden.  

  

13. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie en eventuele verkeersregelaars op te volgen.   

  

14. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer 

herkenbaar zijn door het startnummer zichtbaar te dragen.   

  

15. De deelnemers blijven tijdens de loop verkeersdeelnemers.   

  

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.  

  

Annulering en restitutie van deelnemersgelden  

  

1. Indien het evenement door overmacht op laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van 

inschrijfgelden en sponsorgeld plaatsvinden.   

  

2. Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is mogelijk door dit uiterlijk 1 week van te voren via mail 

(runforstars@makeawishnederland.org) door te geven aan de organisatie/wedstrijdcommissie onder vermelding van 

jouw naam en de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer. Tevens ontvangt de organisatie een bevestiging van 

de "nieuwe" alsmede van de "oude" deelnemer.  

  

3. Inschrijfgeld wordt onder geen enkele voorwaarden of door wat voor omstandigheden ook terugbetaald.  

  

Reglement Run for Stars  

  

1. Stichting Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wensen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, 

soms levensbedreigende ziekte. Door deelname aan Run for Stars zamel je geld in voor Make-A-Wish Nederland.  

  

2. Door deel te nemen aan Run for Stars ren je een specifieke afstand. De afstand heb jij op voorhand doorgegeven aan 

de organisatie.  

  

3. De starttijd is per deelnemer door de organisatie bepaald.  

  

4. Als deelnemer meld jij je 30 minuten voor aanvang starttijd bij de registratiebalie Run for Stars.  

  

5. Bij de registratiebalie ontvang elke deelnemer zijn startnummer, deze zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

Het startnummer dient op de voorzijde  van het hardloopshirt te worden gedragen.  

  

6. Het parcours is door de organisatie uitgezet en dient door jou als deelnemer te worden gevolgd. Indien er een 

verkeersregelaar staat, ben je verplicht zijn/haar aanwijzingen te volgen.  

  

   


