Algemene Voorwaarden
voor deelname aan
de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht 2019
De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen bij deelname aan de 71e Tweedaagse
Militaire Prestatie Tocht (TMPT), welke wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) in samenwerking met de LO/Sportorganisatie van de Koninklijke
Landmacht.















De deelnemer dient zich te houden aan het reglement zoals dit door de organisatie is opgesteld.
Inschrijving door de deelnemer geschiedt strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
Deelname aan de TMPT geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
De deelnemer dient in goede conditie te verkeren en voldoende geoefend te zijn om verantwoord deel
te kunnen nemen aan de TMPT. In geval van twijfel wordt een medische keuring geadviseerd.
De deelnemer dient minimaal basisschutter te zijn op het wapen waarmee hij/zij de schietproef aflegt.
De buitenlandse deelnemers dienen op de opkomst dag verplicht deel te nemen aan een weapon
familiarization programma.
De KVNRO is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die een deelnemer als gevolg van deelname
aan de TMPT mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KVNRO of
onder haar toezicht staand personeel.
De KVNRO is niet aansprakelijk voor alle schade die derden mochten lijden, als gevolg van het
plaatsvinden van de TMPT, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KVNRO of
onder haar toezicht staand personeel.
De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen (wettelijke) aansprakelijkheid.
Alle deelnemers aan de TMPT worden van rijkswege gehuisvest. De TMPT staat op de sportkalender en
wordt daarmee aangemerkt als dienstverrichting die men kan declareren in DIDO. Toelichting DIDO: bij
soort reismoet worden vermeld: "sportactiviteit". De deelnemer kan dan zijn heen- en terugreis
declareren, maar geen maaltijden of kleine component. De kosten van maaltijden komen voor rekening
van de deelnemers zelf en zijn reeds bij het inschrijfgeld inbegrepen.
Indien de TMPT door overmacht wordt afgelast of verschoven, wordt het ingelegde inschrijfgeld niet
door de KVNRO gerestitueerd, doch aangewend voor deelname aan een volgende editie van de TMPT.
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