Werkgroep Topsport

Akkoordverklaring deelname namens de NIOBB aan internationale wedstrijden en toernooien.
Je bent door de NIOBB geselecteerd voor deelname aan een internationaal toernooi. Omdat deelname op eigen
risico is dient deze akkoordverklaring te worden ondertekend.
Je gaat akkoord met onderstaande voorwaarden;
I.

De NIOBB is – behoudens in geval van opzet of grove schuld van de NIOBB zelf – niet aansprakelijk voor
schade die spelers veroorzaken tijdens deelname aan internationale wedstrijden en toernooien vanaf
00.01 uur op de dag van vertrek tot en met 23.59 uur de dag van terugkomst.

II.

Een speler die tijdens deelname aan een internationaal toernooi schade toebrengt aan de eigendommen
van de NIOBB dient die schade op eerste verzoek volledig te vergoeden.

III.

Een speler die schade toebrengt aan anderen dan de NIOBB, is voor die schade aansprakelijk en vrijwaart
de NIOBB voor alle aanspraken die derden jegens de NIOBB zouden kunnen doen gelden.

IV.

De NIOBB is niet aansprakelijk voor schade aan en van deelnemers tijdens deelname aan een
internationaal toernooi, waaronder ook de heen- en terugreis.

V.

De speler is in het bezit van geldige reisbescheiden (visa, paspoort, id-kaart) voor de betreffende
bestemming(en).

VI.

De Werkgroep Topsport is in het bezit van een geldig bewijs van sportkeuring van de speler.

VII.

De speler is bij medicatiegebruik in het bezit van een medicijnenpaspoort.

VIII.

De speler informeert de WGT indien een in gebruik zijnde medicijn of middel op de dopinglijst van
Wada voorkomt. Wanneer de speler niet over een geldige dispensatie beschikt, vervalt het recht om deel
te nemen. (WGT onderzoekt bij de organiserende bond of er dispensatie wordt verleend voor vermeld
medicijn).

De NIOBB adviseert om voor de duur van de reis en verblijf een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij het niet afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering door de deelnemer dan wel het anderszins niet
volledig verzekerd zijn voor de duur van de reis en het verblijf, zijn de eventuele gevolgen van schade voor
rekening van de deelnemer en kunnen niet worden verhaald op de NIOBB.
(Let op dat de reis-/annuleringsverzekering ook dekking biedt tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad).

□

Ik heb een kopie van de medische keuring bijgesloten

□

De werkgroep is reeds in het bezit van mijn geldig medisch keuring (drie jaar geldig)

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en verklaar ik tevens op de hoogte te zijn van
de (gedrag)reglementen van de NIOBB en de dopinglijst van WADA.

Naam deelnemer: …………………………………………..………Geb. datum: ……………....…………………
Plaats en datum ondertekening:………...........................................................................................................
Handtekening deelnemer …………………………………………. Bondsnr:………..…………...………………..

(in te vullen door werkgroep Topsport)

Handtekening ontvangst lid Werkgroep Topsport: ..…………………….……………………………..…………..
Datum ontvangst Werkgroep Topsport:……………………………………………………………………………...

