Kwalificatieverklaring
WTG Malaga 2017
Ondergetekende, geselecteerd als deelnemer aan de WTG Malaga 2017,
verklaart akkoord te gaan met de volgende verplichtingen:
1. Deelname aan de WTG Malaga, met uitzondering van overmacht;
2. Het tijdig (binnen de aangegeven deadlines) uitvoeren van gevraagde administratieve
acties zoals registratie, aanleveren medische formulieren, etc.;
3. Het naar waarheid invullen van de medische formulieren;
4. Het afsluiten van een passende eigen reis- en annuleringsverzekering, eventuele
inentingen, alsmede het beschikbaar hebben van de juiste sportmaterialen op het moment
van de wedstrijden;
5. Het in goede gezondheid verkeren en blessurevrij te zijn bij vertrek naar de WTG Malaga.
Indien dit niet het geval is, dan dient hiervan melding gemaakt te worden via de
teammanager bij de teamarts of de fysiotherapeut. Deze zal hierover advies uitbrengen aan
het bestuur van Sport en Transplantatie, dat vervolgens een besluit neemt over al dan niet
uitzenden naar de WTG Malaga;
6. Het genereren van zoveel mogelijk publiciteit via de reguliere media (landelijk, regionaal
of lokaal) voor de eigen deelname, de WTG, Sport en Transplantatie en orgaandonatie,
conform de richtlijnen die daarvoor door de Communicatie commissie zijn gegeven.
Kopieën van artikelen en/of audiovisuele publiciteit en informatie en/of link m.b.t. blog,
website en/of facebookpagina worden zo spoedig mogelijk (na publicatie) naar de
webmaster en de Communicatie commissie van Sport en Transplantatie gestuurd of
doorgegeven.
7. Zich te houden aan de gedragsregels, zoals gesteld in hoofdstuk 6 “Gedragsregels” van de
WTG procedure. Indien een deelnemer zich niet houdt aan deze gedragsregels wordt door
het teammanagement een waarschuwing gegeven. Een tweede waarschuwing leidt tot
ontzegging van de eerstvolgende World Transplant Games;
8. Meedoen aan alle hoofd- en bijsporten die voor deelname zijn opgegeven. Annulering kan
alleen met geldige reden, zulks ter beoordeling van de teammanager, en met goedkeuring
van de teammanager;
9. Het op verzoek van en in overleg met de sportcoördinator deelnemen aan de onderdelen
estafettes en/of dubbels. Hierbij prevaleert het teambelang boven het persoonlijke belang;
10. Het vrijstellen van het teammanagement, teambegeleiding en bestuur van Sport en
Transplantatie van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot (de gevolgen van)
blessures en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
11. Het verlenen van toestemming aan Sport en Transplantatie om gemaakte foto’s tijdens de
WTG te gebruiken voor publicatie.
Bij het niet voldoen aan of overtreden van bovengenoemde verplichtingen heeft het bestuur
van Sport en Transplantatie het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de WTG
Malaga 2017.
Datum: 15 maart 2017

Bij minderjarigheid deelnemer:

Naam:

Naam ouder:

Handtekening:

Handtekening ouder:

