Inschrijfformulier NAG-Zeepkistenrace 3 september 2022
Teamnaam:____________________________________________________________________
Voor en achternaam deelnemer:______________________________________________________
Adres/Woonplaats:_______________________________________________________________
Telefoonnummer:__________________Mailadres:_______________________________________
Duo/solo:______________________________________________________________________
Leeftijd 3 september 2022:__________________________________________________________
Opmerkingen:___________________________________________________________________

Deelnemer gaat akkoord met:
Reglement NAG-Zeepkistenrace 3 september 2022
Het Team
Alle teams beschikken over een eigen zeepkist. Een zeepkist kan niet gedeeld worden door
meerdere teams in dezelfde klasse.
Deelnemers dienen minimaal 8 jaar oud te zijn.
De Klassen worden ingedeeld op leeftijd: jeugd en volwassenen (oudere jeugd).
Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury
beoordeeld worden op originaliteit, ook zal het team met de snelste tijd een prijs ontvangen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voldoet beslist de organisatie. Hierover valt niet te
discussiëren.
Inschrijvingstermijn sluit vrijdagavond 26 augustus 2022

De zeepkist
De zeepkist is een zelf gebouwd of verbouwd voertuig. Een verbouwde skelter is ook toegestaan mits deze
voldoet aan de gestelde voorwaarden.
De zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving. Trappers, motoren of andere aandrijving zijn niet
toegestaan.
De zeepkist is tenminste voorzien van 3 wielen die continue de grond raken, een fiets met zijwielen is niet
toegestaan
De zeepkist moet voorzien zijn van een volledig functionerend rem- en stuursysteem. Remmen moeten
worden aangesloten op tenminste twee wielen en mogen niet werken op de wielen die in de stuurinrichting
zitten.
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De uitslag van de wielen van de zeepkist moet worden begrensd; ten opzichte van rechtdoor mag ieder wiel
niet meer dan 45 graden naar links of rechts kunnen draaien.
De zeepkist moet voorzien zijn van een dichte bodemplaat (zodat geen voeten tussen de zeepkist en wegdek
klem kunnen komen).

Veiligheid
Alle deelnemers zijn verplicht om een helm, handschoenen en beschermende kleding te dragen. Hiervoor
dienen de deelnemers zelf te zorgen. Blote armen en benen zijn niet toegestaan. Eventuele knie- en
elleboogbeschermers worden aangeraden.
Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie.
Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist van deelname uit te
sluiten.
De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, organisatie, omstanders en toeschouwers van de
race.
Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuurwerk etc. zijn dan ook niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
De deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade
en/of opgelopen letsel van deelnemers aan de race.
De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden
(toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en/of na de
zeepkistenrace. De deelnemers hebben een eigen geldige WA verzekering
De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële schade aan zeepkist en toebehoren.
Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden door akkoord te gaan met de voorwaarden op dit
inschrijvingsformulier.
Bij minderjarige deelnemers (tot 16 jaar) is toezicht van een ouder/verzorger verplicht.
Door deelname geeft ondertekende toestemming voor verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor dit
evenement en voor verwerking van foto’s genomen tijden de zeepkistenrace (zie onze Privacy Policy op
nagweurt.nl).
Door ondertekening verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en het
reglement te accepteren.
Inleveren inschrijfformulier kan digitaal via: zeepkistenrace@outlook.com of inleveren bij W. Klaassen Jonkerstraat
27 Weurt of bij P. Willems Lindenstraat 5 Beuningen. Inschrijving: jeugd tot 12 jaar €2,50 pp, vanaf 12 jaar: €5 pp.
Inschrijfgeld kan contant worden voldaan met het inleveren van het inschrijfformulier of worden overgemaakt op
rekeningnummer NL 04 RBRB 0979 8099 59, onder vermelding van ‘NAG-zeepkistenrace 2022 & de teamnaam’.
Bij voldoening van het inschrijfgeld is men verzekerd van deelname. Niet ontvangen inschrijfgeld binnen de
inschrijftermijn houdt uitsluiting van deelname in.

Datum:____________________Handtekening:________________________________________
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