Reglement Buitenrit
De tocht wordt georganiseerd door Omlandia (hierna te noemen de Organisatie)
1. Door in te schrijven verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van dit reglement, en
verklaart tevens zich daaraan te conformeren. De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat
zijn/haar passagiers en helpers zich conformeren aan dit reglement.
2. De deelnemers gedragen zich in het algemeen zoals van goede paardenmensen mag worden
verwacht, zij hebben hun materiaal op orde.
3. De deelnemer heeft zich er vooraf van overtuigd (eventueel door navraag te doen bij de
organisatie) dat het gebruikte materiaal en paarden geschikt zijn voor het rijden in colonne. Door
de organisatie verstrekte informatie laat de aansprakelijkheid van de deelnemer als hiervoor
omschreven onverlet.
4. Deelnemende paarden dienen in een goede conditie te verkeren, goed verzorgde hoeven
en/of beslag te hebben, vrij van verwondingen en niet kreupel te zijn. Een en ander ter
beoordeling van de organisatie.
5. De deelnemer houdt zich aan de verkeersregels en de (geschreven en ongeschreven) regels
van wellevendheid.
6. De deelnemer meldt eventuele materiaal- of veterinaire problemen onverwijld aan de
organisatie. De organisatie zal naar vermogen bijdragen aan het oplossen of beperken van deze
problemen. De inspanningen van de organisatie laten onverlet de verantwoordelijkheid van de
deelnemer voor zijn / haar paard of aanspanning.
7. Indien de organisatie het nodig oordeelt zal de deelnemer de rit staken en via de kortste route
of met een geschikt vervoermiddel naar het startpunt rijden. Op dat moment is de deelname aan
de tocht beëindigd. Het oordeel van de organisatie is bindend.
8. Ruiters dragen tijdens de rit een goedgekeurde veiligheidscap.
9. Menners hebben minimaal één gekwalificeerde groom op de wagen.
10. Er bevindt zich, ook tijdens pauzes, steeds een koetsier op de bok. Tijdens stilstaan of
pauzes staat er bij voorkeur een groom voor de wagen. Aanwijzingen van de organisatie dienen
te worden opgevolgd.
11. De deelnemer beschikt over een eigen, passende aansprakelijkheidsverzekering.
12. Omlandia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en ongevallen aan deelnemers,
hun helpers, paarden, wagens of harnachement. Evenmin aanvaardt de organisatie
aansprakelijkheid voor vermissing of ontvreemding van aan de deelnemers behorende goederen
of aanspraken van derden.

