
Military Run - Regels 2021 
Organisator 
De Military Run is een hardloopevenement die wordt georganiseerd door Zelos Events n.v., 
met maatschappelijke zetel Rue de Coquelet 134 te 5000 Namen, BCE n ° 0600.822.552 
(hierna: "de Organisator"). Deze regels bepalen de voorwaarden van de Military Run. 
 
Evenement datum 
De Military Run vindt plaats op 21-11-2021. 
 
Voorwaarden voor deelname 
De Military Run staat open voor iedereen die 12 jaar of ouder is op het moment van de 
inschrijving. Iedereen die deelneemt aan de Military Run moet over alle rechten en 
capaciteiten beschikken die nodig zijn om deel te nemen aan de Military Run . Minderjarigen 
moeten toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers om deel te nemen aan 
de Military Run. Ze moeten tijdens het evenement worden vergezeld door een volwassene. 
Het volgende is niet toegestaan op het parcours: fietsen, rolschaatsen, skateboards, 
voertuigen en gemotoriseerde voertuigen, evenals elk ander voertuig op wielen. De 
organisator behoudt zich het recht voor om uitzonderingen te maken. 
 
Registraties 
Het aantal deelnemers aan de Military Run is beperkt. 
De inschrijvingen voor de Military Run gebeuren online op de website www.militaryrun.be. 
Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Bij niet-deelname, om welke reden dan ook, kun 
je geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijfgeld en kan de inschrijving niet 
worden overgedragen naar een ander evenement of naar een andere persoon. 
Pas na ontvangst en verwerking van uw betaling is uw inschrijving officieel bevestigd. 
Vermeld een geldig e-mailadres op uw registratieformulier, want alleen op deze manier 
wordt de bevestiging van registratie vóór het evenement naar u verzonden. Om je 
deelnamearmband op te halen, dien je je persoonlijke bevestigingsmail uit te printen en te 
tonen op de dag van de Military Run. 
Elke wijziging aan uw inschrijving voor de Military Run wordt gefactureerd aan € 10 
administratiekosten ter plaatse te betalen. 
Deelnemers dienen te allen tijde hun identiteit en leeftijd aan de Organisator te kunnen 
overleggen. 
Elke inschrijving die onvolledig, slecht ingevuld en/of buiten de gestelde deadlines aankomt, 
wordt als ongeldig beschouwd. In het geval van valse verklaringen of fouten in de aanduiding 
van de deelnemers met betrekking tot hun contactgegevens of hun identiteit, wordt de 
deelname van deze laatste als ongeldig beschouwd. 
Inschrijvingen die niet binnen de 5 dagen zijn betaald, worden automatisch geannuleerd. 
Zorg ervoor dat u uw juiste e-mailadres opgeeft, wij zullen via dit adres met u 
communiceren. 
 
Veiligheidsinstructies 
Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de Organisator op te volgen. Het niet 
opvolgen van deze veiligheidsinstructies zal leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de 
Military Run. 



Door deel te nemen aan de Military Run verklaart u dat u in goede gezondheid verkeert en 
geschikt bent om te rennen. Deelname aan de Military Run valt onder uw eigen 
verantwoordelijkheid. De Organisator beveelt aan om vóór elke deelname een preventief 
sportmedisch onderzoek te laten doen bij een erkende sportarts. 
 
Noch de Organisator, noch de leden van zijn personeel, noch de derden die in het kader van 
de Military Run  worden ingeschakeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de Military Run , 
inclusief deelname aan de Military Run. Met hetzelfde voorbehoud kunnen noch de 
Organisator, noch de voornoemde personen dus verantwoordelijk worden gehouden voor 
enig technisch probleem, van welke aard dan ook, dat zich tijdens de Military Run  voordoet, 
met henzelf, met een deelnemer aan de Military Run  en/of een derde partij. 
 
De Organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van 
persoonlijke eigendommen op het terrein en op het parcours van de Military Run. 
 
Medische hulp wordt verleend door artsen en mobiele reddingseenheden. Deze worden zo 
nodig gealarmeerd door de leden van de organisatie verspreid op het parcours. Op medisch 
advies behoudt de organisatie zich het recht voor om elke persoon die zij ongeschikt acht 
om de wedstrijd voort te zetten, te diskwalificeren en van het parcours te evacueren. Elke 
deelnemer die een beroep doet op een arts of EHBO-er onderwerpt zich aan zijn gezag en 
stemt ermee in zijn beslissingen volledig te aanvaarden. 
Indien nodig, en in het belang van de geredde persoon, wordt een beroep gedaan op 
reddingsteams om de operaties op zich te nemen en alle passende middelen in te zetten. 
 
Rondleidingen & activiteiten 
De deelnemers moeten absoluut de richting en de grenzen van het parcours respecteren dat 
wordt gematerialiseerd door rubalises of spandoeken. 
 
Het is absoluut noodzakelijk dat de deelnemers de instructies opvolgen van de vrijwilligers 
die aanwezig zijn bij elke hindernis en tijdens het parcours. 
 
De deelnemer erkent in staat te zijn om fysieke inspanningen te leveren over een afstand 
van minimaal 6 km en maximaal 15 km, in het bijzonder rennen, kruipen en obstakels op 
hoogte beklimmen. 
 
Geen enkel obstakel is verplicht, als de deelnemer de obstakel om welke reden dan ook 
liever vermijdt (fobie, angst, stress, vermoeidheid), kan hij naast de obstakel passeren. 
 
Versnapering 
Bij vertrek en aankomst worden er bars voorzien. Halverwege is ook een versnaperingspunt 
gepland. 
 
Kleding en uitrusting 
Sportieve, ademende en warme kleding. TRAIL-schoenen aanbevolen. 
 
 



Respecteer het milieu 
Om het milieu en de doorkruiste natuur te respecteren, is het ten strengste verboden afval 
(papier, plastic verpakkingen, enz.) op het parcours achter te laten. Op het parcours zullen 
vuilnisbakken aanwezig zijn. Ze moeten worden gebruikt door concurrenten. 
 
Deelnemers dienen afval en emballage te bewaren in afwachting van de door de organisatie 
aangegeven plaatsen om ze weg te doen. 
 
Sancties 
De volgende overtredingen opgemerkt door een van onze vrijwilligers of een lid van de 
organisatie zullen leiden tot uitsluiting van de Military Run : 
• Lopen in de tegenovergestelde richting van het circuit; 
• Niet-naleving van het parcours; 
• Gevaarlijk of agressief gedrag; 
• Het achterlaten van afval op het parcours; 
• Alcoholgebruik op het parcours; en/of • Elke miskenning van deze regels. 
 
Gebruik van afbeeldingen 
Foto's gemaakt door de Organisator voor, tijdens en na de race zullen enkele dagen na het 
evenement op de website van Military Run worden gepubliceerd. 
 
Door deel te nemen aan de Military Run  staat elke deelnemer de Organisator toe(of zijn 
rechtverkrijgenden) om zijn naam, afbeelding, stem en sportprestaties in het kader van de 
Military Run  te gebruiken of te laten gebruiken of reproduceren of te laten reproduceren 
voor elk direct of afgeleid gebruik. van de Military Run, inclusief voor commerciële of 
reclamedoeleinden en dit, op elk medium, wereldwijd, met alle tot nu toe bekende of 
onbekende middelen, en voor de volledige duur van de bescherming die momenteel wordt 
verleend in termen van auteursrecht door wettelijke of reglementaire bepalingen, 
gerechtelijke en / of arbitrale beslissingen van een land, evenals door huidige of toekomstige 
internationale verdragen, met inbegrip van eventuele verlengingen van deze duur. Elke 
deelnemer verleent de Organisator het recht om alle reproductiehandelingen uit te voeren 
en aan het publiek dat hij wenst te kunnen gebruiken zijn naam, zijn imago en zijn sportieve 
prestaties zoals hierboven vermeld. 
 
Privacy bescherming 
Overeenkomstig de wet van 8.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "LDCP"), 
verwerkt de Organisator de persoonsgegevens die door de deelnemers worden meegedeeld. 
Door deel te nemen aan de Military Run  geven de betrokken personen hun uitdrukkelijke 
toestemming voor deze verwerking die bovendien in elk geval in het gerechtvaardigd belang 
van de Organisator is. Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen communiceren met de 
deelnemers en om alle nodige controles uit te voeren om het goede verloop van de Military 
Run te verzekeren. De Organisator kan de verzamelde gegevens ook gebruiken om 
rechtstreeks in contact te treden met de betrokken personen, om hen te informeren over 
haar producten en diensten, of om statistische studies uit te voeren. De Organisator kan de 
verzamelde gegevens ook gebruiken voor direct marketingdoeleinden en kan deze gegevens 
meedelen aan derden die contractueel met hem verbonden zijn. De deelnemers erkennen 



ook dat het verzenden van persoonsgegevens (via internet of op een andere manier) nooit 
zonder risico is en dat de Organisator niet verantwoordelijk is voor eventueel misbruik door 
derden van de meegedeelde gegevens. In overeenstemming met het LDCP kunnen 
deelnemers op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de NV Zelos Events, Rue de 
Coquelet 134 te 5000 Namen, gratis de mededeling van hen betreffende persoonsgegevens 
verkrijgen en, indien van toepassing, de correctie en/of '' verwijdering van onjuiste, 
onvolledige of irrelevante gegevens. Evenzo kunnen deelnemers bezwaar maken tegen het 
gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Geen enkele schade 
die voortvloeit uit het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer door derden kan 
aan de Organisator worden toegerekend. 
 
Verzekering 
Overeenkomstig de geldende wetgeving heeft de organisator een verzekering afgesloten die 
zijn burgerlijke aansprakelijkheid en die van zijn werknemers dekt. 
 
De verzekering dekt niet de individuele risico's van de deelnemers. Het is de 
verantwoordelijkheid van elke deelnemer om zijn eigen individuele ongevallenverzekering af 
te sluiten die zijn sport- of vrijetijdsactiviteiten als gevolg van een ongeval tijdens het 
evenement dekt. 
 
Materiele schade 
De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, breuk of verlies van 
persoonlijke bezettingen van deelnemers tijdens de race. Het is dan ook de 
verantwoordelijkheid van elke deelnemer om, indien hij of zij dit nodig acht, een verzekering 
af te sluiten. 
 
Wijziging - Annulering van de race 
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Military Run op te schorten, te annuleren, 
te onderbreken of te wijzigen om veiligheidsredenen, uitzonderlijke redenen, een geval van 
overmacht of elke andere reden die dit rechtvaardigt, zonder dat de deelnemers of enige 
andere persoon hiervoor enige vergoeding kan eisen. Het inschrijfgeld is in ieder geval niet 
restitueerbaar. Bij annulering van de Military Run wordt deelnemers door de Organisator de 
mogelijkheid geboden zich gratis in te schrijven voor de volgende editie van de Military Run. 
De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in 
dit Reglement. 
 
Kennis van deze regels 
Elke deelnemer aan de Military Run wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud 
van dit reglement. Deelname aan de Military Run  impliceert de volledige en 
onvoorwaardelijke aanvaarding door de deelnemer van al deze Regels en aanvaarding van 
elke beslissing genomen door de Organisator om het goede verloop van de Military Run  te 
verzekeren. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website www.militaryrun.be. 
 


