
Reglement 50/50 Challenge 
(georganiseerd door S-ch-ng Gééf om het Leven) 

Bij inschrijving verklaart de Deelnemer zich akkoord met het onderstaand reglement en algemene 
voorwaarden. Door deelname erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit 
reglement; niet naleving van deze bepalingen en/of algemene voorwaarden kan uitslui-ng van deelname 
ten gevolge hebben.  

Ar#kel 1: Algemeen  

1. De 50/50 Challenge is géén wedstrijd. Het doel is om, door middel van zwemmen/roeien, rollen 
en lopen middels een buddy-systeem, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor S-ch-ng Gééf om 
het Leven. De opbrengsten van de Challenge zullen geheel ten goede komen aan het Maxima 
Oncologisch Centrum, ter verbetering van leePijdsspecifieke zorg voor adolescente en 
jongvolwassen kankerpa-ënten de zogenaamde AYA’s. 

2. Van elke Deelnemer vragen wij inschrijfgeld van € 50,-. Ofwel € 100,- per team. 
3. Deelnemers kunnen zich inspannen om méér sponsorgeld in te zamelen dan het inschrijZedrag.  

Ar#kel 2: Inschrijving  

1. Deelnemers doen de 50/50 Challenge zwemmend/roeiend, rollend en lopend.  
2. Deelnemers jonger dan 6 jaar (op de dag van het evenement) zijn uitgesloten van deelname.  

a) Alle Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid 
van één van hun ouders of we]elijk vertegenwoordiger, dit kan middels een schriPelijke 
goedkeuring. 

b) Deelnemers van 6 t/m 15 jaar mogen alleen meedoen onder een “1-op-1ʺ begeleiding 
van een volwassene.  

c) Zowel de Deelnemer t/m 15 jaar, als de volwassen begeleider, moeten beide zijn 
ingeschreven als Deelnemer en voldoen aan alle in dit Deelnemersreglement gestelde 
voorwaarden.  

3. Inschrijving is pas defini-ef nadat het inschrijfgeld is, zoals dat voor het desbetreffende 
evenement is vastgesteld, is voldaan. Tevens moet de Deelname-Verklaring door beide 
Deelnemers ingevuld, ondertekend en fysiek ingeleverd worden op 2 oktober bij de “aanmeld-
balie Deelnemers”. 

Ar#kel 3: Inschrijven teams  

1. Er wordt ingeschreven in teams van 2 Deelnemers, u kunt inschrijven via de website van S-ch-ng 
Gééf om het Leven. www.geefomhetleven.nl  
Beide Deelnemers van één team gaan samen de gekozen disciplines én afstanden afleggen. De 
volgorde van de diverse disciplines worden door de Organisa-e bepaald. 

2. Een team heeP al-jd één teamcaptain (Deelnemer 1) welke het aanspreekpunt is voor het gehele 
team.  

3. Er is een maximum van 500 Deelnemers, ofwel 250 teams, aan de 50/50 Challenge. 

http://www.geefomhetleven.nl


Ar#kel 4: Route  

1. De Challenge vindt plaats op 2 oktober 2022 in de dorpen van de gemeente Laarbeek, het 
Lifestylecenter Laarbeek en zwembad Ezzy’s . De route staat open voor alle rollers en (hard) 
lopers, maar is niet geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  

2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelP te blijven (rechterzijde van de weg).  
3. Het parcours loopt over de openbare weg; Het dragen van reflecterende kleding en een helm is 

aanbevolen. U dient hier zelf zorg voor te dragen.  
4. De Deelnemers dienen zich te allen -jde te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen 

geen uitzonderingsposi-e in. De geldende Nederlandse verkeersregels zijn hierbij van toepassing.  
5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Van eenieder wordt verwacht 

geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter 
te laten.  

6. Het gebruik van volgauto’s door derden is verboden. Verzorging van de Deelnemers dient te 
geschieden op door de Organisa-e ingerichte verzorgingsposten en mag het overige verkeer niet 
hinderen.  

7. Rollers zijn verplicht het startnummer op de borst, te alle -jden, zichtbaar te dragen.  
8. Fietsers zijn verplicht het startnummer op de borst of het stuur, te alle -jden,  

zichtbaar te dragen. 
9. Er zullen, zowel op de fiets als in een auto, door de Organisa-e aangewezen EHBO-vrijwilligers 

aanwezig zijn. Ook in zwembad Ezzy’s zal een EHBO-vrijwilliger met diploma reddend zwemmen 
aanwezig zijn. 

Ar#kel 5: Veiligheid  

1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers, waarbij 
de Organisa-e een beroep doet op het gezonde verstand van iedereen.   

2. De Nederlandse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing, op de loop- en ‘rol’-routes, en 
moeten worden gerespecteerd  

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of 
eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een 
Aansprakelijkheidsverzekering Par-culier (AVP).  

Ar#kel 6: Aanwijzingen en overtredingen daarvan  

1. Deelnemer houdt zich aan de regels van zwembad Ezzy’s en Lifestyle Center Laarbeek en 
volgt eventuele aanwijzigingen van het personeel op. 

2. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de Organisa-e, poli-e en overige 
hulpinstan-es opvolgen. 

3. De poli-e zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en kan daartoe controles 
uitvoeren. 

4. Het houden van een (straat)race of ander compe--ef gedrag op de weg of opze]elijk gedrag dat 
tot gevaarlijke verkeerssitua-es kan leiden, leidt tot onherroepelijke uitslui-ng van verdere 
deelname. Ook bij ander ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij 
het niet opvolgen van aanwijzingen van de poli-e, hulpverlenende instan-es en Organisa-e 
kunnen Deelnemers van verdere deelname worden uitgesloten. 

5. Het maken van film- en/of foto-opnames ten behoeve van commerciële doeleinden vallen onder 
de privacywet, deze zijn derhalve NIET toegestaan, tenzij er toestemming is verleend door de 
Organisa-e. 



Ar#kel 7: Aansprakelijkheid van de Organisa#e  

1. Deelname aan de 50/50 Challenge is te allen -jde volledig op eigen risico van de Deelnemer.  
2. De Organisa-e aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die 

zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, -jdens of na afloop van deelname aan het 
evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, 
diefstal of welke schade dan ook.  

3. De Organisa-e accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht 
afgelast of verplaatst moet worden.  

4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het dagelijks van de Organisa-e.  

Ar#kel 8: Persoonsgegevens  

1. Door akkoord te gaan met het reglement, ga je ermee akkoord dat S-ch-ng Gééf om het Leven, 
als Organisator van de 50/50 Challenge, jouw persoonsgegevens verwerkt met inachtneming van 
de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
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