Huisregels en aanwijzingen..!
Om een evenement goed te laten verlopen moeten een paar regels en richtlijnen duidelijk zijn. Wanneer je dit evenement
bezoekt, heb je je aan deze regels en richtlijnen te houden. Dit is puur voor onze veiligheid en de veiligheid van de mensen om
ons heen.
- Tijdens het evenement is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf. De organisatie kan NIET aansprakelijk worden gesteld in
geval van ongevallen, schade, boetes, verlies en/of diefstal e.d.
- Wij gaan respectvol met elkaar en anderen om! Zorg dat je geen overlast bezorgt.
-Bij dringende zaken (denk aan ongeval, onwel wording) is het de bedoeling dat iemand een coördinator van de organisatie op
de hoogte stelt. Het aanwezige medewerkers hebben namelijk continue contact met elkaar d.m.v. een portofoon.
- De kans groot dat op verschillende locaties naar –en van de Ride4KiKa 2020 toe, je kenteken door de politie gecontroleerd
gaat worden. Als je niet verzekerd bent, of nog openstaande boetes hebt, kunnen zij je hierop aanspreken. Mocht je toch
aangesproken worden door de politie, werk dan rustig mee. Maar wees dus gewaarschuwd.
- Vanaf de snelwegen A1 en A27 volg je de borden welke naar het Nautisch Kwartier verwijzen.
- Aan de IJsselmeerstraat, vlak voor het Nautisch Kwartier zullen er ook een aantal verkeersregelaars staan die aanwijzingen
geven welke je dient op te volgen om verder te kunnen rijden naar het gedeelte waar je gegevens ingevuld dienen te worden.
- Op de statafels liggen formulieren waarop je je gegevens moet invullen i.v.m. de Corona situatie. Mocht er een besmetting zijn
welke na dit evenement wordt geconstateerd, dan kunnen wij je namelijk bereiken om je hiervan op de hoogte te stellen. Deze
gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
- Hierna volgt de ticketcontrole en hiervoor de nadrukkelijke vraag de barcode van het ticket goed zichtbaar op het scherm van
de telefoon te tonen aan de controleur. Doe dit met gestrekte arm zodat de controleur op een zo groot mogelijke afstand het
ticket vanaf de telefoon kan scannen.
- Op de verzamellocatie zal er parkeerbegeleiding zijn, om de maximale capaciteit te benutten die beschikbaar is. Ook hier het
verzoek de aanwijzingen op te volgen en afstand te bewaren.
- Toiletten kunnen worden gebruikt bij het Fletcher Hotel en vanaf 10:30 uur ook bij GIJS Eten & Drinken, en ook hier dient men
de Corona regels in acht te nemen. Daarvoor zal er ook hier een verkeersregelaar staan om dit te reduceren. Denk bij het
binnentreden van deze horecagelegen om een mondkapje.
- De Ride4KiKa 2020 is ons moment om als motorrijders de heersende negativiteit omtrent motorrijders te doorbreken en
ongeacht achtergrond, geloof, kleur en clubkenmerken. Tijdens de Ride4KiKa 2020 kunnen we laten zien dat we met respect en
waardigheid met elkaar omgaan. Iedereen met deze doelstelling mag het evenement bezoeken en wij als organisatie zullen
niemand deze mogelijkheid ontnemen mits daar aanleiding toe is.
- Alle motorclubs zijn welkom om de Ride4KiKa 2020 te bezoeken, behalve als zij door de Nederlandse overheid verboden zijn
om zich als club te manifesteren, of wanneer dit door de organisatie wordt besloten. Wij roepen dan ook die clubs op om zonder
clubkenmerken naar de Ride4KiKa 2020 te komen. Het dragen van clubkenmerken van een verboden club kan gevolgen
hebben voor zowel de drager als de organisatie. Wij als organisatie kunnen niet handhaven, maar de eventueel aanwezige
instanties wel. We verwachten van alle bezoekers dat zij achter dit standpunt staan en hiermee meewerken aan een
schitterende Ride4KiKa 2020.
- Nadat het welkomstwoord is gehouden zullen we ons gereedmaken voor vertrek en opstellen. Wacht met het starten van de
motoren tot de Ambassadeur van KiKa het sein van starten heeft gegeven, en volg dan de aanwijzingen op van de
verkeersregelaars welke in het veld staan, en jullie rij voor rij laten aansluiten.
- Tijdens de rit rijden we in baksteen-formatie en wordt stunten in welke vorm dan ook niet getolereerd. Wanneer dit
geconstateerd wordt zal degene uit de stoet worden gehaald door de aangestelde toezichthouder. Het is ook zéér belangrijk dat
er in de spiegels wordt gekeken voor de verkeersregelaars die moeten passeren, en laat geen grote gaten ontstaan.
- Veiligheid voorop en daarom is het ook van belang dat tekens die door de Road Captain worden gegeven gekopieerd worden
voor de rijders achter je.
- Het eindresultaat van de Ride4KiKa 2020 zullen we in de week nadat deze heeft plaatsgevonden bekend maken middels alle
kanalen. Dit alles heeft te maken met de kosten welke na het evenement nog voldaan dienen te worden. En ja, het is een
beknopte editie van de Ride4KiKa, maar we zijn al lang blij dat we deze sponsormotortoer mogen voortzetten in dit C19 tijdperk.
Laten we er een schitterende dag van maken. De route is namelijk zeer gevarieerd dus probeer ook hiervan te genieten.
Zodra je het evenemententerrein aan het Mastspoor in Huizen waarop de Ride4KiKa 2020 plaatsvindt betreed, ga je
automatisch akkoord met deze huisregels en richtlijnen. Dank voor het begrip, en wij wensen een ieder een geslaagde
Ride4KiKa 2020.

