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Het deelnemen aan deze activiteit is op eigen risico. 
 
Aanmelden en bereikbaarheid; 

1. Verplichte opgave en betaling vooraf a € 7,50 per persoon via de website 
www.buitengewoonblijham.nl 

2. Na betaling is de deelname bevestigd. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, tenzij 
anders aangegeven (zie Veiligheid punt 6) 

3. Deelname in groepen vanaf 2 tot maximaal 8 personen.(opgave en starttijd via de website) 
4. Deelnemers dienen zich minimaal 10 minuten voor aanvang van de starttijd te melden. 
5. Tussen de groepen wordt een tijdslot gehanteerd van ca. 8 minuten. 
6. Parkeren - start en finish, ‘Sportpark Blijham’ Raadhuisstraat 23 te Blijham. 
7. De organisatie is voor vragen per e-mail te bereiken; organisatie@buitengewoonblijham.nl 

 
Veiligheid; 

1. Hulpdiensten via Raadhuisstraat (start en finish) en via Lutjeloosterweg (achteringang bos) 
2. De organisatie is zichtbaar en enkel onzichtbaar aanwezig. 
3. Aanwezig en herkenbaar zijn EHBO’ers. 
4. Zichtbaar aanwezig is een parkeerbegeleider. 
5. Onderlinge contacten lopen via portofoons en mobiele telefoons. 
6. Bij extreem regenval of ander onheil weer beslist de organisatie. Deelnemers worden 

vroegtijdig op de hoogte gesteld, waarna het inschrijfgeld zal worden teruggestort. 
 
Voorzieningen; 

1. Op locatie (bij de start) zijn toiletvoorzieningen aanwezig. 
2. Horeca (verkoop van eten en drinken) aanwezig in een ingerichte tent. 
3. Afvalbakken zijn aanwezig. 

 
Belangrijke mededelingen en afspraken; 

1. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken en/of drugs mee te nemen tijdens de route, 
dan wel te gebruiken. 

2. Het is verboden om opname apparatuur (foto/film) met flits of lamp te gebruiken. 
3. Het gebruik van zaklampen, telefoons en laserpennen is verboden. 
4. Niet bij de acteurs of posten blijven hangen in verband met de doorstroming. 
5. Geen selfies met acteurs maken. 
6. Respecteer acteurs. Raak ze niet aan! 
7. Meld ongewenst gedrag direct bij de organisatie. (te herkennen aan kleding met “Organisatie 

of fel gekleurde hesjes”) 
8. Entree tot de tocht is alleen voor voetgangers met dichte schoeisel.(slippers, sloffen, 

instappers en open schoenen zijn niet toegestaan) 
9. Paarden, Kinderwagens, fietsen, voertuigen met motor, skeelers, steps, skateboards, 

Segways of andere voertuigen zijn niet toegestaan. 
10. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het terrein uitsluitend onder toezicht en begeleiding van 

een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden. 
11. U dient alle in het wild voorkomende planten en dieren te respecteren. 
12. Onverharde wandelpaden dienen gebruikt te worden zoals aangegeven. 
13. Overlast bij omwonenden, het onnodig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, 

recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. 
14. Afval dient in de aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden of te worden meegenomen 

naar huis. 
15. In alle gevallen waarin bovenstaande niet voorziet beslist de organisatie. 
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