Reglement Deelnemers ritten Vereniging Paardentoerisme-Zeeland
• Let op de veiligheid van u zelf, uw paard en andere verkeersdeelnemers.
• Kruisende wegen /paden dienen in stap te worden overgestoken.
• Houdt rekening met de conditie en niveau van u zelf, uw paard en andere groepsleden en
deelnemers van de rit. Men dient toestemming te vragen
aan overige deelnemers / weggebruikers om te mogen passeren of inhalen. Passeer altijd in
stap, anders in overleg.
• Volg de aanwijzingen van de organisatie en verkeersbegeleiders om problemen of gevaar te
voorkomen.
• Het staat u vrij van de route af te wijken, om in te korten bijvoorbeeld, alleen de start, eind,
lunch en koffie locaties staan vast.
• De tijden voor start, lunch, koffie en eind zijn begrenst. Dit om voor een vlotte en veilige
doorstroom op deze locaties te zorgen.
• Op de geplande rit route is er een bezemwagen die de uitwerpselen voor u verwijdert.
Daarbuiten dient u de APV te volgen.
• Deelnemers dragen zelf zorg voor een correcte verzekering voor WA, materiaal en
paarden/pony’s.
• Menwagens / rijtuigen dienen in technische goede staat te zijn en te voldoen aan de wettelijke
voorschriften, en bestuurd te worden door een
volwassene, en vergezeld te worden door een groom.
• Deelnemende ruiters tot 16 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
• Ruiters zijn verplicht een cap te dragen
• Paarden dienen gezond, gechipt en ingeënt te zijn.
• Deelnemers die vroegtijdig hun deelname beëindigen, zijn verplicht hiervan direct melding te
maken bij de organisatie.
• De rit heeft een vrij en gezellig karakter, het is zeker geen wedstrijd. Wees vriendelijk en geef
elkaar de ruimte om zo optimaal te genieten van deze
dag.
• Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen en
/ of het reglement kan de organisatie besluiten een
combinatie niet te laten starten of verbieden verder te rijden.
De organisatie is te herkennen aan witte t-shirten met op de rug het logo.
Tel. nr voor evt info / vooraf afmelden of onderweg afmelden:
Jens risseeuw: 0031 (0)610901028
Astrid van Damme: 0031 (0)621538928
Dierenarts:
Dierenkliniek Ijzendijke: 0031 (0)117 301388
	
  

