
Algemene voorwaarden Zwemevent Rondje Pampus 2021 

 

1. Algemeen 

1.1 De organisatie van het Pampus Zwemevent is in handen van Swimfantastic, Stichting Pampus en Coalitie 

Blauwe Hart Natuurlijk.  

1.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het verliezen dan wel beschadigen van 

eigendommen. 

 

2. Persoonlijke gegevens 

2.1 Het is vereist dat persoonlijke gegevens van deelnemers worden verstrekt voor de inschrijving van het 

Zwemevent. Deze contactgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan deelname aan het 

Zwemevent; deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. 

 

3. Inschrijving 

3.1 Een individuele deelnemer aan het Pampus Zwemevent kan zich aanmelden via de website 

www.hetblauwehart.org. De inschrijving is definitief wanneer de betaling geaccepteerd is. 

3.2 Een deelnemer voldoet aan de gestelde leeftijdseisen, heeft voldoende zwemvaardigheid, heeft geen 

gezondheidsproblemen en is niet zwanger. Deelname aan het zwemevent kan vanaf 14 jaar en ouder. 

3.3 Door inschrijving gaat men akkoord met de gestelde voorwaarden. 

 

4. Betaling 

4.1 Het voldoen van het inschrijfgeld kan alleen door middel van een betaling via I-Deal. De inschrijving is pas 

geldig ná betaling.    

 

5. Annulering na betaling 

5.1 Annulering van deelname aan het Zwemevent kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement 

door het sturen van een mail naar:  zwemevent@hetblauwehart.org . 

5.2 Bij annulering van deelname aan het Zwemevent vindt er alleen restitutie plaats als het evenement 

geannuleerd moet worden vanwege de Coronacrisis. Bij annulering om andere redenen dan het Coronavirus 

komen de ontvangen gelden, na aftrek van de gemaakte kosten, ten goede aan de natuur in het 

IJsselmeergebied. 

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Deelname aan het Pampus Zwemevent is geheel op eigen risico: verlies, diefstal of beschadiging van 

persoonlijke eigendommen is voor eigen rekening. Door bij de inschrijving akkoord te gaan met de algemene 

voorwaarden, wordt hier automatisch mee ingestemd. 

6.2 De deelnemer is zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt ten opzichte van de organisatie 

en/of een mede deelnemer. Door bij de inschrijving akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, wordt 

hier automatisch mee ingestemd. 

6.3 De deelnemer zwemt mee op eigen risico. Door bij de inschrijving akkoord te gaan met de algemene 

voorwaarden, wordt hier automatisch mee ingestemd. 

 

7. Organisatie 

7.1 De organisatie van het Zwemevent behoudt zich het recht voor om te allen tijden wijzigingen aan te 

brengen aan het programma van het Pampus Zwemevent. 

7.2 De organisatie van het Pampus Zwemevent behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer, te 

koud water, slechte waterkwaliteit, onvoldoende vrijwilligers of onvoorziene omstandigheden het evenement 
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te annuleren, in te korten, of uit te wijken naar een alternatieve (start)locatie of starttijd, zonder dat de 

deelnemer aanspraak op restitutie kan maken. 

 

8. Foto’s 

8.1 Tijdens het Pampus Zwemevent zullen er beeldopnamen worden gemaakt: Deze kunnen worden gebruikt 

voor promotiemateriaal en andere vormen van media en openbaar zichtbaar gemaakt worden.  

 

9. Aandachtspunten deelnemers 

9.1 Half uur voor aanvang de zwemtocht dient de deelnemer zich persoonlijk te hebben aangemeld bij de 

ontvangsttafel met zijn/haar gekregen startnummer.  

9.2 Iedere deelnemer wordt bij inschrijving en uit het water gaan geregistreerd op basis van startnummer en 

naam, zo kan de organisatie controleren welke deelnemers gestart en gefinisht zijn. Het aanbrengen van de 

nummers dient te gebeuren VOOR de deelnemer zich insmeert met vaseline en/of andere smeermiddelen. 

9.3 Als men tijdens de tocht hulp nodig heeft, dient men met de armen boven het hoofd te zwaaien. Zwaaien 

(bijv. naar reddingsbrigade) wordt dus gezien als een hulpvraag.  

9.4 Zwem niet naar de kant om het water verlaten, want er ligt een stenen rand vol scherpe mossels rondom 

Pampus onder water. Een volgboot haalt deelnemers uit het water en geeft dit door aan de organisatie. De 

tocht of wedstrijd vervolgen is dan niet meer mogelijk. 

9.5 Bij uitval tijdens of niet deelnemen aan de zwemtocht, dient dit altijd gemeld te worden bij de organisatie. 

9.6 Deelnemers dienen te allen tijde door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen direct op te volgen. 

 

10. Vervoer deelnemers/Supporters 

10.1 Supporters kunnen uitsluitend mee via de reguliere vaardienst van Pampus. De eerste boot vertrekt om 

10.30 uur. Tickets kunnen worden geboekt via www.pampus.nl. De deelnemersboten varen eerder naar 

Pampus en zijn uitsluitend bedoeld voor deelnemers aan het zwemevent en de organisatie.  

10.2 Het is voor en tijdens het zwemevent verboden om met eigen boot aan te meren op Pampus. Wil men na 

het zwemevent aanmeren, dan kan dat na toestemming van de fortwachter Pampus via www.pampus.nl.  

 

11. Extra punten voor deelnemers 

11.1 Na het signaal springt men vanaf de markering op buitensteiger te water. 

11.2 Na het te water gaan neemt men de startpositie in. 

11.3 Men wacht op het startsignaal alvorens men aan de zwemrondes begint.. 

11.4 Men mag andere zwemmers niet hinderen tijdens de zwemrondes en men dient met respect voor elkaar 

te zwemmen. 

 

12. T-shirts 

12.1 T-shirts of hoodies kunnen worden besteld direct bij inschrijving.   

12.2 Bij annulering van deelname ná 3 augustus 2021, vindt er geen restitutie plaats van de kosten van het  

t-shirt of hoodie. 

  

 

• Druk- en of typfouten zijn voorbehouden.  

• Bij onduidelijkheden of vragen adviseren wij om contact op te nemen via 

zwemevent@hetblauwehart.org 
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