GNSK-Reglement
De volgende reglementen hebben betrekking tot het GNSK 2022, dat op 10, 11 en 12 juni plaats zal
vinden. Lees het goed door en leef de regels na. Communiceer de regels duidelijk naar jullie
deelnemers. De reglementen dienen ervoor om iedereen een prachtig GNSK weekend te bezorgen.
Inschrijven kan alleen mits akkoord wordt gegaan met de GNSK reglementen 2022. Deze GNSK
reglementen staan ook op onze website: www.gnsk.nl/gnsk-reglementen/.

11.1 Algemeen Reglement
1. Bij schending van de GNSK reglementen behoudt de organisatie het recht voor de
desbetreffende persoon een boete op te leggen.
2. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en/of kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade, in de breedste zin van
het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal.
3. Een deelnemer/begeleider is te allen tijde aansprakelijk voor het toebrengen van welke schade,
in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of
voor diefstal. In dit geval worden de kosten van de schade in rekening gebracht bij de
desbetreffende persoon.
4. De organisatie heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer een deelnemer niet
kan aantonen dat de deelnemer speelgerechtigd is. Voor regels waar een deelnemer van het
GNSK aan moet voldoen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 Deelname.
5. De organisatie heeft het recht om beeldmateriaal te maken en dit materiaal te verspreiden
voor promotionele uitingen.
6. Het is slechts toegestaan om op aangegeven locaties te roken.
7. Een deelnemer is verplicht om een foto van het bewijs van inschrijving en een pasfoto in te
leveren via het inschrijfsysteem. Hiermee geeft de deelnemer de organisatie van het GNSK
2022 het recht om deze documenten te gebruiken voor het ontwikkelen van een
accreditatiekaart voor desbetreffende deelnemer.
8. De organisatie is verplicht om na het GNSK 2022 alle ingestuurde documenten te verwijderen
uit de database en het inschrijfsysteem overeenkomstig AVG.
9. Het boetereglement beschreven in de OSSO map en in het inschrijfsysteem is geldig.
10. De organisatie behoudt het recht eenieder die de regels in de GNSK reglementen 2022 niet
naleeft per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK
plaatsvindt.
11. Voor overige rechten en plichten rondom en tijdens het GNSK wordt er verwezen naar het
Evenementen Reglement van SSN.
12. Bij wangedrag tijdens de sporten, het feest of op de camping heeft de organisatie het recht
om de deelnemer/begeleider per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van
elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.

