AVONDVIERDAAGSE
CULEMBORG
GEORGANISEERD DOOR DE STICHT GOOISE WANDELSPORT BOND

PROCEDURE GROEPEN m.b.t. STARTEN 2019
Ter voorkoming van misverstanden verzoek wij u onderstaande te bespreken met de
dagelijkse leiding van uw wandelgroep:
1)

Na de inschrijving heeft uw groep een Bewijs van Inschrijving ontvangen in de kleur:
- WIT voor deelnemers aan de 5 kilometer
- BLAUW voor deelnemers aan de 10 kilometer.

2)

Met dit Bewijs van Inschrijving dient u zich IEDERE avond bij het startbureau (aan de achterzijde van de
Koningin Beatrixschool, Ridderstraat 10) te melden voor het in ontvangst nemen van een Startkaart voor
die dag. Vergeet en/of verlies dit Bewijs van Inschrijving dus niet.

3)

De Startkaarten en routebeschrijvingen kunnen vanaf 17:45 uur worden opgehaald.
De wandeling voor de 10 kilometer begint dagelijks om 18:00 uur.
De wandeling voor de 5 kilometer begint dagelijks om 18:15 uur.

4)

De groepen mogen pas starten nadat de algemeen leider avondvierdaagse daartoe toestemming geeft.

5)

Na afloop van de wandeling moet u de Startkaart van die dag weer inleveren.
U ontvangt dan weer uw Bewijs van Inschrijving terug.

Op deze manier kunnen wij controleren wie er onderweg is.
Het startbureau sluit om 21:00 uur.
VERKEER EN VEILIGHEID
De medewerkers van de buitendienst zijn gekwalificeerd (evenementen)verkeersregelaar. Conform het
gestelde in Artikel 82 lid 1 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) zijn ALLE
weggebruikers verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren door deze
verkeersregelaars worden gegeven. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen is een strafbaar feit.
Maak zoveel mogelijk gebruik van de voetpaden langs de routes en laat de verzorging van uw groep
plaatsvinden op een veilige plaats, dus NIET OP DE RIJBAAN OF DICHT BIJ EEN KRUISPUNT !!!
Bij calamiteiten / ongevallen tijdens de avondvierdaagse:
- Bel 112
Daarna contact opnemen met:
- Richard van Manen (voorzitter PRC A4D Culemborg): 06 - 53 12 73 22 of
- Edwin van Raaij (secretaris PRC A4D Culemborg): 06 – 28 49 05 27
Zij kunnen vanuit de organisatie assistentie / hulp sturen.
OVERIGE MEDEDELINGEN
Zie er op toe dat er geen afval op de straat wordt gegooid. Maak gebruik van de gratis aan het startbureau
verkrijgbare kunststof tas(sen) en deponeer deze, indien gebruikt, thuis in de grijze container.
Alle bepalingen t.a.v. deze avondvierdaagse zijn te lezen in het propagandaboekje van de S.G.W.B..
Dit propagandaboekje is, ter inzage, aanwezig op het startbureau.

DE ORGANISATIE WENST U 4 PRETTIGE WANDELAVONDEN TOE!

