Scouting Nederland op Canal Parade 2017

Deelnemersvoorwaarden

Definitie deelnemers: met de term deelnemers wordt bedoeld leden van Scouting die meevaren op de
boot van Scouting Nederland tijdens de Canal Parade in Amsterdam op 5 augustus 2017.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Algemene voorwaarden
Canal Parade 2017 wordt gehouden in de grachten van Amsterdam en is onderdeel van de
Amsterdam Gay Pride.
Scouting Nederland neemt met één boot deel aan het onderdeel Canal Parade op zaterdag 5
augustus 2017.
Inschrijving voor deelname is alleen mogelijk als individueel lid.
Alle deelnemers aan Canal Parade 2017 zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland.
Deelname aan Canal Parade 2017 geschiedt geheel op eigen risico.

2. Inschrijving
2.1. Inschrijven voor Canal Parade 2017 is alleen mogelijk als individueel lid.
2.2. Bij aanmelding op Canal Parade 2017 vindt controle plaats van de persoonsgegevens die door
middel van de online inschrijving bij de organisatie bekend zijn, waarbij tevens gevraagd kan
worden om een geldig legitimatiebewijs.
2.3. Tot en met 1 augustus 2017 kan de inschrijving kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd
door de deelnemer. Deze wijzigingen dienen op het inschrijfformulier in Scouts Online te
worden gemaakt.
2.4. Na 1 augustus 2017 wordt bij wijziging of annulering de gedane betaling niet terugbetaald of
verrekend.
2.5. De uiterste inschrijfdatum voor Canal Parade 2017 is 1 augustus 2017.
3.
3.1.

Deelnemersbijdrage & betaling
De deelnemersbijdrage voor Canal Parade 2017 bedraagt € 30,00 (zegge dertig euro) per
persoon voor de voorbereiding, het kledingpakket en de dag varen op de Canal Parade
3.2. Betaling van de deelnemersbijdrage wordt gedaan via een IDeal-link in het inschrijfformulier. Na
betaling is de deelname aan de Canal Parade definitief.
3.3. In de deelnemersbijdrage is inbegrepen:
3.3.1. Voorbereidingsmiddagen inclusief een hapje en drankje
3.3.2. Eventueel overnachting van vrijdag 4 augustus op zaterdag 5 augustus, inclusief campingplek
(zelf tent, matje en slaapzak meenemen).
3.3.3 Kleding voor op de boot, bestaande uit een Scoutfit-shirt en een das. (daarbij draag je een
blauwe of jeans-broek of rok). Dit draagt bij aan de scoutlike uitstraling van de deelnemers.
3.3.4 Deelname aan de boottocht van de Canal Parade, inclusief eten en drinken.
3.4 In de deelnemersbijdrage is niet inbegrepen:
3.4.1. Het vervoer van deelnemers en hun materialen van- en naar de voorbereidingsbijeenkomsten
en de Canal Parade 2017.
4.
4.1.

Verzekering
Voor Nederlandse deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van en schade aan
materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via het
landelijk servicecentrum van Scouting Nederland een reis- en bagageverzekering worden
afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden op de website van Scouting Nederland.
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4.2.

Scouting Nederland noch Canal Parade 2017 kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies,
diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens Canal Parade 2017 of
gedurende de voorbereidingsmiddagen.

5.
5.1.

Begeleiders
Tijdens de boottocht wordt de begeleiding van de deelnemers verzorgd door het
organisatieteam “Canal Parade” van Scouting Nederland.
Om met elkaar te zorgen voor een veilige tocht is het belangrijk dat alle opvarenden de
instructies van de bootleiding opvolgen.
Voor kleinere verwondingen zijn er EHBO-erkende medewerkers aanwezig. De bootleiding
neemt de beslissingen in geval van letsel waarbij het noodzakelijk is om een professionele
hulpdienst in te schakelen. De deelnemer (en ouders/verzorger) geeft door inschrijving hiervoor
toestemming.

5.2.
5.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Overige voorwaarden
De deelnemer (en ouders/verzorger) is zich bewust dat de Canal Parade een groot publiek
evenement is met veel media-aandacht. De kans om in de media terecht te komen (foto, tv,
radio, krant etc) is reëel aanwezig.
Door in te schrijven verleent de deelnemer (en ouders/verzorger) toestemming aan Scouting
Nederland en Canal Parade 2017 om beeldmateriaal dat tijdens Canal Parade 2017 gemaakt
wordt te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële
tegemoetkoming van en aan de deelnemer.
Tijdens de boottocht is gebruik van alcohol niet toegestaan.
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