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Beste deelnemer,  

Allereerst willen we u nu alvast bedanken voor uw inschrijving. Door uw sportieve inzet, bouwt Educare 4 Life weer 

verder aan een betere toekomst voor de kinderen in Siret die naar Speranţa gaan. We vragen u onderstaand 

formulier in te vullen en met het ondertekende regelement naar ons toe te mailen. Deelname aan deze sponsortour 

is geheel voor eigen risico van de deelnemer(ster). De organisatie zal er alles aan doen, om u zo goed mogelijk te 

begeleiden tijdens de tour, alsmede de avonduren en overnachtingen. De kosten bedragen € 495,- inclusief 

sponsorgeld, ontvangst met koffie/thee, 4 overnachtingen met ontbijt, tourgids, en tourbegeleiding.  U ontvangt 

een bevestiging en factuur of betalingsverzoek per bank, welke uiterlijk 4 weken voor aanvang van de fietstour 

voldaan moet zijn. Inschrijven verplicht tot betalen. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord 

met de bepalingen en het reglement.     Met vriendelijke groet, Educare 4 Life 

Personalia  

Achternaam  

Voornamen   

Straat  

Postcode en woonplaats  

Mobiel telefoonnummer  

Emailadres  

Bankgegevens Naam rekeninghouder  

 IBAN  

Waarschuwen bij een calamiteit 

Voor- en achternaam  

Aard van de relatie  

(mobiel) telefoonnummer   

 

Overige belangrijke informatie en opties 

 Overnachten op een 1-persoonskamer gewenst (tegen een eenmalige meerprijs van € 95,-) 

 Ik fiets graag mee bij de Tour groep (gewone fietsen en elektrische fietsen) 

 Ik fiets graag mee met de Snelle groep (wielrenners en mountainbikes) 
 

Wilt u stichting Educare 4 life regelmatiger sponsoren? 

 
Door een keuze te maken, voor één van onderstaande opties, machtigt u ons om tot opzegging van uw 
zijde, het bedrag per periode af te schrijven van uw bankrekening.  

 Ik sponsor graag maandelijks een bedrag van € …………… (12 afschrijvingen per jaar) 

 Ik sponsor graag ieder kwartaal een bedrag van € …………… (4 afschrijvingen per jaar) 

 Ik sponsor graag een eenmalig bedrag van € …………… 

 Nee, ik sponsor de stichting nu niet 
Ga verder naar stap 2; reglement, ondertekenen reglement 
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Reglement  

1. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en niet professionele reisleiders. De organisatie beschikt echter 
over voldoende kennis om u goed te kunnen begeleiden tijdens de fietstour. Voor vragen kunt u altijd bij 
de organisatie terecht. Er kunnen zich situaties voordoen die berusten op overmacht. Van de deelnemers 
wordt in dat geval een samenspel met de organisatie verwacht. 

 

2. De fietstour wordt georganiseerd door stichting Educare 4 Life, verder genoemd in dit reglement de 
organisatie. 

 
3. De fietstour is een tour zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. 

4. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie zijn 
bepaald. 

5. De inschrijving is strikt persoonlijk. Indien van deelname wordt afgezien voor 1 mei 2020, zal 40% van het 
inschrijfgeld worden teruggestort. Vervanging door een andere deelnemer is in overleg met de 
organisatie eventueel mogelijk. Na 1 mei 2020 vervalt het recht op restitutie en is het alleen bij zeer 
ernstige medische of zwaarwegende persoonlijke redenen mogelijk dat men 40% van het inschrijfgeld 
terug gestort krijgt. Dit besluit wordt genomen door de organisatie in overleg met de betrokkene en 
aantoonbaar bewijs. U kunt er voor kiezen om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

6. Aanwijzingen van de organisatie, en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De 
Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de 
fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zowel in Nederland als in het 
buitenland dient men zich aan de daar geldende wetgeving te houden. 

7. Met het inschrijven voor de fietstour verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of 
krachtens dit reglement bepaalde voorwaarden. 

 
8. Opnamen gemaakt door bestuursleden van de stichting kunnen worden geplaatst op de social media 

kanalen van de stichting of gebruikt worden ten behoeve van promotie.  

9. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of 
de fietstocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere 
calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat in 
dat geval geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van materiële schade. 

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

Stichting Educare 4 Life en haar bestuursleden, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

ongevallen/ ziekte van de deelnemers, diefstal en/of schade aan persoonlijke bezittingen tijdens de tour en het 

verblijf. Door deelnemers gemaakte schade, dient vergoed te worden. 

Hierbij verklaar ik bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zal stichting Educare 4 Life op geen enkele 

wijze schade berokkenen.     

 
 
 

 
 

    

 
Initialen en achternaam 

 
Plaats en datum 

 
Handtekening 

Graag ondertekenen en direct inleveren of mailen aan: 


