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1. Toegang 
1.1 Toegang tot de GNSK-locaties is alleen mogelijk wanneer aan alle eisen omtrent deelnamerecht 

is voldaan en men in het bezit is van de juiste documentatie (online accreditatiekaart). 
1.2 De accreditatiekaart is voorzien van een pasfoto, de sport waaraan wordt deelgenomen, naam 

van de deelnemer en de stad van de deelnemer.  
1.3 Om deel te nemen dient van tevoren een geldig bewijs van inschrijving van een Nederlandse 

hogeschool of universiteit te worden ingeleverd en dient het inschrijfgeld te zijn overgemaakt.  
 

2. Geldigheid 
2.1 Deelnamerecht is geldig van vrijdag 10 juni tot en met zondag 12 juni.  
2.2 Het GNSK-bestuur rekent inschrijfgeld. Dit dient van tevoren te zijn betaald via het 

inschrijfsysteem. Alleen dan ontvangt men een accreditatiekaart.  
 

3. Inschrijving/Annulering/Betaling  
3.1 De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van of men deelnemer of begeleider is tijdens het 

GNSK Delft en Den Haag 2022. Begeleiders betalen minder inschrijfgeld dan deelnemers.  
3.2 Het inschrijfgeld dient in één keer betaald te worden, waarna de inschrijving wordt geactiveerd. 

Ook dienen alle documenten en de borg aangeleverd te zijn.  
3.3 Annulering met (volledige) restitutie van het inschrijfgeld is in geen enkel geval mogelijk. Er kan 

aanspraak worden gedaan op de reservespeler. Raadpleeg de meest actuele versie van de OSSO-
map voor de inschrijfdeadlines. 

3.4      De betaling verloopt via het inschrijfsysteem ontworpen door Delcom Management Solutions. 
Er kan alleen betaald worden via iDeal.  

3.5 Om te controleren of de ingeschreven deelnemer daadwerkelijk student is aan een aangesloten 
onderwijsinstelling in desbetreffende stad, zal zowel in het inschrijfsysteem als bij registratie 
worden gevraagd naar een geldig bewijs van inschrijving. 

3.6 GNSK Delft en Den Haag 2022 gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor administratieve 
doeleinden. 

3.7 Een ingeschreven deelnemer wordt pas geactiveerd wanneer alle documenten en het 
inschrijfgeld ontvangen zijn. 

4.  Toegangscontrole  
4.1 Tijdens het GNSK Delft en Den Haag 2022 dient iedereen in het bezit te zijn van een online 

accreditatiekaart. 
4.2 Bij aankomst op het GNSK Delft en Den Haag 2022 dient een ieder zijn online accreditatiekaart te 

laten zien bij de registratiebalie.  
 

5. Misbruik 
5.1 Deelnamerecht is strikt persoonlijk. Het GNSK Delft en Den Haag 2022 behoudt zich het recht 

voor om in geval van overtreding van het huishoudelijk reglement of het onnodig verzuimen 
tijdens het evenement resultaten te schrappen en boetes uit te schrijven. Raadpleeg de meest 
actuele versie van de OSSO-map voor de boeteprocedure.  
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6. Aansprakelijkheid/Verzekering 
6.1 Deelname aan het GNSK Delft en Den Haag 2022 is op eigen risico. Houd je te allen tijde aan de 

sport-specifieke regels en kledingvoorschriften vastgelegd in de wedstrijdreglementen.  
6.2 GNSK Delft en Den Haag 2022 is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van 

persoonlijke eigendommen.  
6.3 GNSK Delft en Den Haag 2022 zal schade door vernieling of oneigenlijk gebruik verhalen op de 

veroorzaker(s).  
 

7. Reserve deelnemers 
7.1 Reservespelers dienen tijdens het inschrijven van de reguliere spelers ook ingeschreven te 

worden. Raadpleeg de meest actuele versie van de OSSO-map voor de inschrijfprocedure. 
7.2 Reservespelers betalen geen inschrijfgeld, mocht(en) er een reservespeler(s) ingezet worden 

dient dit onderling te worden verrekend. 
7.3 Mocht het nodig zijn de reservespeler(s) te gebruiken, dient de desbetreffende speler te mailen 

naar info@gnsk.nl 
 

8. Sportaanbod/Programma  
8.1 GNSK Delft en Den Haag 2022 presenteert het sportaanbod digitaal.  
8.2 GNSK Delft en Den Haag 2022 behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in het 

sportaanbod en programma aan te brengen.  
8.3 GNSK Delft en Den Haag 2022 heeft de verplichting om alle deelnemers op de hoogte te brengen 

van eventuele wijzigingen via aankondigingen per mail, GNSK-app, sociale media, website en/of 
nieuwsbrieven.  
 

9. Uitval verschillende sportprogramma’s  
9.1 GNSK Delft en Den Haag 2022 streeft ernaar om geen enkel op het GNSK vertegenwoordigde NSK 

te laten vervallen.  
9.2 Mocht er in extreme gevallen een reden zijn om een NSK te laten vervallen, zal het inschrijfgeld 

aan deelnemers en begeleiders worden gerestitueerd. 
9.3 In het uiterste geval er een NSK zal vervallen, zal het GNSK Delft en Den Haag 2022 dit 

communiceren via diverse kanalen. In ieder geval zal elke ingeschreven deelnemer een e-mail 
ontvangen. 
  

10.  Klachtenprocedure  
Suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar info@gnsk.nl. Ook kan het contactformulier 
op de website of in de GNSK app worden ingevuld. De GNSK-organisatiecommissie streeft ernaar 
om binnen 7 dagen via een e-mail te reageren op een suggestie/klacht. 
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11. Wijzigingen 
11.1 Bij het terugtrekken van een geheel team zullen er boetes worden uitgeschreven. Raadpleeg 

de meest recente versie van de OSSO-map voor de hoogte van deze bedragen. Daarnaast zullen 
de deelnemers die zich al hebben ingeschreven en de betaling hebben voldaan, hun inschrijfgeld 
niet gerestitueerd krijgen.  

11.2 Raadpleeg de meest actuele versie van de OSSO-map voor inschrijfdeadlines en de 
boeteprocedure.  
 

12. Verplichtingen GNSK Delft en Den Haag 2022 
12.1 Het GNSK Delft en Den Haag 2022 is verantwoordelijk voor het vereiste onderhoud aan de 

voorzieningen tijdens het evenement.  
12.2 Het GNSK Delft en Den Haag 2022 is verantwoordelijk voor het voorzien van 

evenementenlocaties van voldoende mensen met de juiste vaardigheden, kwalificaties en 
diploma’s.  

12.3 Het GNSK Delft en Den Haag 2022 zorgt voor voldoende EHBO-middelen op de verschillende 
sportlocaties.  

12.4 Het GNSK Delft en Den Haag 2022 is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste 
documentatie aan alle deelnemers/begeleiders als bewijs dat zij voldoen aan de deelnemers 
eisen. 

12.5 Het GNSK Delft en Den Haag 2022 is verantwoordelijk voor de invulling van het gehele 
evenementenweekend van 10 tot en met 12 juni, te weten de organisatie van de NSK’s, de 
organisatie van een aanvullend randprogramma en een feest, het beschikbaar stellen van 
slaapplekken, en het verzorgen van maaltijden.  
 

13. Verplichtingen van een deelnemer  
13.1 Deelnemers zijn verplicht te allen tijde de instructies op te volgen van het GNSK Delft en Den 

Haag 2022 en zich te houden aan het huishoudelijk reglement van het GNSK Delft en Den Haag 
2022. 

13.2 Oneigenlijk gebruik van materiaal of faciliteiten zonder voorafgaand overleg met het GNSK 
Delft en Den Haag 2022 is nadrukkelijk verboden. 

13.3 Deelnemers/begeleiders mogen geen gebruik maken van de sportfaciliteiten wanneer zij 
onder invloed zijn van drank en/of drugs of wanneer er middelen in het spel zijn die aangeduid 
worden als doping.  

13.4 Roken op het campusterrein in Delft en op de buitensport locaties van Den Haag is niet 
toegestaan.  

13.5      Deelnemers zijn verplicht om wijzigingen in persoonlijke gegevens zo snel mogelijk via een 
email door te geven aan de secretaris van het GNSK 2022, via info@gnsk.nl. Wanneer wijzigingen 
niet tijdig worden doorgegeven en daarmee foutieve gegevens op accreditatie kaarten 
terechtkomen, kan toegang tot het GNSK 2022 worden ontzegd.  
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14. Privacy beleid  
14.1 Wanneer men zich inschrijft voor het GNSK Delft en Den Haag 2022, geeft men toestemming 

aan de GNSK Delft en Den Haag 2022 om een aantal gegevens te verwerken. Het gaat hierbij om: 
∙ Naam, adres- en persoonsgegevens; ∙ Gegevens waaruit blijkt tot welk team en welke categorie 
(deelnemer, begeleider) men behoort; ∙ Een kopie van het bewijs van inschrijving van de 
onderwijsinstelling; ∙ Een pasfoto; ∙ Gegevens waaruit dieetvoorkeuren, allergieën en dergelijke 
voor de organisatie van het GNSK Delft en Den Haag 2022 belangrijke informatie blijken. 

14.2 Het GNSK Delft en Den Haag 2022 verwerkt deze gegevens ten behoeve van de 
deelnemersadministratie, toegangsverlening en –controle en communicatie. 

14.3 De gegevens die GNSK Delft en Den Haag 2022 verwerkt zijn alleen bedoeld voor GNSK 
doeleinden en worden niet aan derden verstrekt. De gegevensbestanden van GNSK Delft en Den 
Haag 20222 worden niet gekoppeld aan gegevensbestanden van derden. Wel behoudt GNSK 
Delft en Den Haag 2022 zich het recht voor de gegevens ter beschikking te stellen voor deelname 
onderzoek. In dat geval worden de gegevens geanonimiseerd en zijn ze niet terug te herleiden 
tot individuele personen.  

14.4 De verwerkte gegevens worden dusdanig beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. 
Dit geldt ook voor de back-ups die van de bestanden gemaakt worden.  

14.5 De gegevens worden bewaard tot één jaar na het GNSK 2022 waarna deze worden 
geanonimiseerd of verwijderd.  

14.6 Deelnemers/begeleiders kunnen GNSK Delft en Den Haag 2022 op elk moment verzoeken 
om hun gegevens te verwijderen. Als men dat doet voorafgaand aan het GNSK 2022 van 10-12 
juni 2022, komt de inschrijving daarmee te vervallen.  

14.7 Wanneer men zich inschrijft voor het GNSK 2022, geeft met toestemming aan GNSK Delft en 
Den Haag 2022 om door hun gemaakte foto’s te gebruiken. Elke deelnemer heeft hierbij het 
recht om te vragen naar verwijdering van een foto en het GNSK 2022 zal deze foto dan 
verwijderen. 
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