
Wedstrijdreglement	  Stiletto-‐run	  
	  
De	  prijzen	  die	  om	  eender	  welke	  reden	  niet	  worden	  uitgekeerd	  blijven	  eigendom	  van	  
BENT	  merkschoenen	  –	  Medina	  nv.	  Indien	  een	  deelnemer	  zijn	  prijs	  weigert,	  blijft	  deze	  
ook	  eigendom	  van	  hen.	  
	  
De	  organisator	  verwerpt	  elke	  verantwoordelijkheid	  en	  kan	  niet	  verantwoordelijk	  
gesteld	  worden	  voor	  verlies	  en/of	  vertraging	  van	  de	  prijzen.	  
	  
Elk	  misbruik,	  manipulatie,	  onregelmatigheid	  of	  fraude,	  elke	  poging	  hiertoe	  en/of	  ernstig	  
vermoeden	  hiervan	  zal	  aanleiding	  geven	  tot	  diskwalificatie	  en	  uitsluiting.	  
	  
Het	  wedstrijdreglement	  is	  beschikbaar	  op	  
http://dwarsdoordesselgem.weebly.com/stiletto-‐run.html	  
	  
Schoenen	  moeten	  voldoen	  aan	  de	  minimumafmetingen	  en	  passen	  op	  het	  daarvoor	  
voorziene	  plankje.	  Nagaan	  of	  je	  schoenen	  voldoen	  aan	  deze	  afmetingen	  kan	  op	  plankjes	  
aan	  de	  start	  of	  op	  enkele	  plaatsen	  in	  Desselgem	  vooraf.	  Afmetingen	  en	  plaatsen	  waar	  
getest	  kan	  worden,	  worden	  nog	  op	  de	  website	  geplaatst.	  
	  
Deelname	  aan	  deze	  wedstrijd	  houdt	  meteen	  de	  onvoorwaardelijke	  en	  integrale	  
aanvaarding	  van	  dit	  reglement	  in,	  evenals	  elke	  beslissing	  die	  de	  organisator	  terzake	  
nemen.	  
	  
Dwars	  Door	  Desselgem	  is	  de	  organiserende	  partij,	  BENT	  Merkschoenen	  sponsort	  
enkel	  deze	  wedstrijd	  door	  het	  uitdelen	  van	  3	  waardebonnen	  aan	  de	  eerste	  drie	  
vrouwen	  als	  winnaars	  van	  de	  stiletto	  run.	  
	  
Wij	  zijn	  zelf	  niet	  aansprakelijk	  voor	  ongevallen.	  Iedere	  deelnemer	  staat	  in	  voor	  zijn	  eigen	  
veiligheid,	  het	  rennen	  op	  stiletto’s	  houdt	  een	  risico	  in	  en	  kan	  mogelijks	  gevaarlijk	  zijn.	  
	  
Deze	  actie	  staat	  open	  voor	  alle	  personen	  vanaf	  12	  jaar.	  
	  
Elk	  misbruik,	  manipulatie,	  onregelmatigheid	  of	  fraude,	  elke	  poging	  hiertoe	  en/of	  ernstig	  
vermoeden	  hiervan	  zal	  aanleiding	  geven	  tot	  diskwalificatie	  en	  uitsluiting.	  
	  
Deelname	  aan	  de	  wedstrijd	  vallen	  onder	  de	  volledige	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  
deelnemers.	  In	  geen	  geval	  kan	  de	  deelnemer	  klacht	  indienen	  tegen	  de	  organisator	  voor	  
de	  kosten	  die	  samengaan	  met	  de	  deelname.	  Georganiseerde	  deelnames	  en/of	  collectieve	  
deelnames	  aan	  de	  wedstrijd	  zullen	  als	  onredelijk	  worden	  beschouwd	  en	  zullen	  
vervolgens	  automatisch	  uitgesloten	  worden	  van	  de	  deelnames.	  
	  
Deelname	  aan	  deze	  wedstrijd	  houdt	  meteen	  de	  onvoorwaardelijke	  en	  integrale	  
aanvaarding	  van	  dit	  reglement	  in,	  evenals	  elke	  beslissing	  die	  de	  organisator	  of	  de	  
toezichthoudende	  gerechtsdeurwaarder	  terzake	  nemen.	  


