REGLEMENT AMSTERDAM RALLY 15 MAART 2019
1. Door het inschrijfformulier te ondertekenen, bevestigen de deelnemers dat zij de voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met het gestelde.
2. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
3. De kosten van het evenement bedragen per equipe euro 350. Een bedrag van euro 350 wordt bij inschrijving
overgemaakt op IBAN NL46 INGB 0007 1855 34 ten name van CC&C onder vermelding van Amsterdam Rally
maart 2019 en uw naam.
4. Nadat de equipe aan alle inschrijfvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt de contactpersoon van de equipe
een schriftelijke inschrijfbevestiging.
5. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement voor aanvang te
annuleren, wordt het inschrijfgeld onder inhouding van euro 50 administratie kosten gerestitueerd.
6. Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de rally wenst te annuleren, worden hiervoor kosten
in rekening gebracht. Bij opzegging vanaf 1 februari bedragen de kosten 50% (rally) en 50% (optionele) Grand
Night van de totale inschrijfkosten. De organisatie adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te
sluiten.
7. De auto en de deelnemers aan de Amsterdam Rally dienen voldoende verzekerd te zijn. De bestuurder en
navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
8. Aan de Amsterdam Rally kan worden deelgenomen in een moderne sportauto of een klassieker. Bij twijfel
over de geschiktheid van uw auto kunt u contact opnemen met de organisatie.
9. De organisatie van de Amsterdam Rally is op geen enkele manier aansprakelijk voor tijdens het evenement
opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
10. De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangeleverde (sponsor)stickers
op de voertuigen te plakken. De organisatie adviseert de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant te
benutten, ook kunnen de motor- en achterklep hiervoor worden gebruikt (nb: niet op uitlaat of andere hete
delen). Dit materiaal brengt geen schade toe en is gemakkelijk te verwijderen. Het gebruikte materiaal is te
allen tijde ‘schoon verwijderbaar’, mits u dit binnen drie weken na afloop van het evenement doet.
11. De Amsterdam Rally is een ‘tourrally’. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels.
De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
12. De route van de Amsterdam Rally blijft eigendom van CC&C, het is niet toegestaan deze route te (laten)
gebruiken voor andere evenementen.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
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