REGLEMENT BINNENMAAS WANDELTOCHT 2021
Deelname:
Aan deze tocht kan alleen worden deelgenomen door individuele wandelaars, en kan gelopen worden van 1 juni t/m 30
juni. Iedereen kan zichzelf apart online inschrijven voor de tocht met aanvraag van een herinnering.
De Biwanto 2021 is geen evenement. Deelnemers betalen voor de route en de herinnering maar lopen op zelfgekozen
tijd volledig voor eigen verantwoordelijkheid.
Routes:
De route kan gevolgd worden middels een gpx bestand of de routebeschrijving op pdf formaat. Beiden worden na
inschrijving beschikbaar gesteld voor download vanaf 20 mei.
Wandelroutes:
- 8 km, langs de Binnenmaas en de kern Westmaas
- 18 km, geheel rond de Binnenmaas
- 40 km, gedeeltelijk langs de Binnenmaas
Onderweg:
Tijdens de 2021 editie zijn er geen drink- en controleposten. Ook kunnen wij uiteraard geen toiletgelegenheid bieden.
Wel wordt het delen van foto’s van de wandeltocht via de sociale media aangemoedigd.
Verboden is:
- het meevoeren van vlaggen die wijzen in de richting van enige politieke overtuiging;
- het dragen van meer dan twee sportmedailles;
- het meenemen van geluidsapparatuur;
- het wandelen op auto(snel)wegen, tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat.
- het wandelen op de weg als er een stoep aanwezig langs die weg.
E.H.B.O.:
Stichting Biwanto verzorgt geen EHBO posten onderweg
Honden:
Het is mogelijk honden mee te laten lopen. Als er een medaille verlangd wordt, moet hij apart worden ingeschreven.
Algemene bepalingen:
Het deelnemen aan de tocht geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer zelf, waarbij de organisatoren in geen
enkel opzicht enige aansprakelijkheid aanvaarden.
Herinnering:
Elke wandelaar ontvangt, na voor de eerste maal met goed gevolg de wandeltocht te hebben beëindigd, een speciaal
ontworpen metalen herinneringsmedaille. Zij die voor de 5e, 10e, 15e, etc. maal de tocht hebben volbracht, ontvangen
een speciaal ontworpen medaille. Alle andere wandelaars krijgen een metalen cijfertje voor bij de medaille.
Start en Finish:
Gedurende Biwanto 2021 is er geen start of finish de wandelaars kunnen zelf een startpunt kiezen.
Het clubhuis en het parkeerveld zijn niet toegankelijk.
Afgelasting:
Indien stichting Biwanto de wandeling moet afgelasten (bijvoorbeeld in verband met Corona regels) kunnen deelnemers
binnen 30 dagen hun geld terugvragen via email.
Bij calamiteiten of voor afmeldingen gedurende de wandeltocht kunt u contact opnemen met de routecoördinator Maarten
(06-27510758) of algemeen coördinator Jaap Reijnierse (06-16043696). Uiteraard direct 112 bellen indien noodzakelijk.
Het bestuur van de Stichting Biwanto wenst u een prettige wandeling.
Binnenmaas Wandeltocht, www.biwanto.nl

