La Savoureuse – Algemeen reglement
Voorstelling van het event
Het Maison du tourisme Condroz-Famenne, de GRACQ-Les cyclistes quotidiens
van Ciney en de gemeenten Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey en SommeLeuze, organiseren op 28/08/2016 La Savoureuse, een daguitstap met
vintagefietsen. Dit atypische en tijdloze event is een verzamelplek voor fans van
oude fietsen en van vintagemode, voor liefhebbers van uitstapjes en lekkernijen.
La Savoureuse wordt ondersteund door het Commissariaat-generaal voor
Toerisme.
Vertrek en aankomst liggen in het Parc St-Roch, rue du Sainfoin in 5590 Ciney
(België).
Er worden aan de deelnemers 3 parcours voorgesteld vanuit Ciney:
- 30 km
- 60 km
- 90 km
Deelnamevoorwaarden
De personen die het inschrijvingsrecht hebben betaald van 20€/volwassene – 10€/
kind bij de organisatoren (22€/volw. en 11€/kind ontbijt inbegrepen) worden
beschouwd als deelnemers.
De deelnemers verbinden er zich toe aan de wedstrijd deel te nemen met een
vintagefiets, d.w.z.:
- een fiets die dateert van vóór 1987,
- zonder versnellingsapparaat bediend aan het stuur,
- zonder automatische toeclips.
Replica's, fixies, singlespeed en Brompton worden toegelaten op voorwaarde dat
hun frame van staal en niet van carbon is. Elke fiets moet verplicht voorzien zijn
van twee remmen en moet in perfecte staat van werking zijn.
Fietsers jonger dan 18 jaar moeten verplicht vergezeld zijn van een volwassene.
De deelnemers verbinden er zich toe de fauna en de flora te respecteren en zelf te
zorgen voor het eigen afval.
Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijving vanaf 1 juni via de website www.lasavoureuse.be.
De inschrijvingen worden afgesloten één week voor het event en zijn definitief na
ontvangst van de betaling.
Het blijft mogelijk in te schrijven in het vertrekdorp tot één uur voor het vertrek, nl.
op zondag 28 augustus om 10u30.
Zodra de betaling is uitgevoerd, wordt de inschrijving vast en definitief beschouwd
en kan ze geen aanleiding geven tot terugbetaling.
De inschrijving omvat:
• een toegang tot het parcours van uw keuze (30/60/90 km),
• een hapje en een drankje bij elk bevoorradingspunt,

•
•
•

een tasje in de kleuren van La Savoureuse,
de hele dag animatie,
een reisboekje.

Bij annulatie of onderbreking van het event als gevolg van weersomstandigheden,
kunnen de deelnemers het inschrijvingsgeld niet terugvorderen van de
organisatoren.
Afhaling van het deelnemerspack
Het deelnemerspack kan worden afgehaald op zondag 28 augustus tussen 8u00
en 10u30 in het vertrekdorp in het Parc St. Roch in Ciney.
Beeldrecht
Door dit reglement te aanvaarden, stemt de deelnemer ermee in dat zijn
beeldrecht wordt afgestaan aan de organisatoren en aan de media die op het
event aanwezig zijn voor video's of foto's. Deze machtiging geldt voor elk gebruik,
in de hele wereld en voor alle supports aan de hand waarvan het event wordt
gepromoot.
Het gebruik van die beelden mag op geen enkele manier een inbreuk plegen op de
privacy en op de reputatie van de deelnemers.
Door dit reglement te aanvaarden, geven de wettelijke vertegenwoordigers van
minderjarigen toestemming voor het gebruik, in de hele wereld, van alle supports
aan de hand waarvan het event wordt gepromoot. Het gebruik van die beelden
mag op geen enkele manier een inbreuk plegen op de privacy en op de reputatie
van het kind.
Door dit reglement te aanvaarden, stemt de deelnemer er eveneens mee in dat zijn
beeldrecht wordt afgestaan aan de oﬃciële partners van La Savoureuse.
Veiligheid en bijstand
La Savoureuse is geen sportwedstrijd. Elke deelnemer moet het verkeersreglement
en de eventgerelateerde signalisatie respecteren.
Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel levendig aanbevolen.
Door in te schrijven verklaart de deelnemer dat hij lichamelijk geschikt is om te
fietsen en ontslaat hij de organisatoren van elke aansprakelijkheid in geval van
lichamelijk falen of ongevallen.
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun materieel en ontslaan de organisator
van elke aansprakelijkheid in geval van diefstal of beschadiging op de plek van het
event.
Er zijn in het vertrekdorp en langs het parcours ateliers voor kleine herstellingen
voorzien (bijstellen van de remmen en van het zadel, banden oppompen). Elke
deelnemer krijgt een reisboekje met daarin een telefoonnummer dat hij kan bellen
als hij bijstand nodig heeft bij opgave.
Bevoorrading
Er worden langs de 3 parcours verschillende bevoorradingspunten georganiseerd,
in samenwerking met lokale producenten. De deelnemers die in het bezit zijn van
het reisboekje van La Savoureuse krijgen bij elke bevoorradingshalte een hapje en
een drankje. De deelnemer moet elk extra hapje en drankje zelf betalen.

Aanvaarding van het reglement
De deelnemers van La Savoureuse bevestigen dat ze kennis hebben genomen van
het reglement en verbinden er zich toe alle punten ervan na te leven.

Gegevensverwerking
De deelnemers zijn ervan op de hoogte dat de persoonlijke gegevens die worden
vergaard uitsluitend zullen worden gebruikt voor de organisatie van het event. De
organisatoren van La Savoureuse verbinden er zich toe deze gegevens niet aan
derden te onthullen.

