12 JAAR ROTTERDAM SWIM

WAIVER

Hierbij verklaar ik dat de hieronder ingevulde informatie naar waarheid ingevuld te hebben en
gezond en fit genoeg te zijn om de door mij opgegeven afstand te kunnen zwemmen.
- Ik zal mij als zwemmer ten allen tijden houden aan de aanwijzingen, welke mij door de
wedstrijdleiding worden gegeven.
- Ik weet dat de Rotterdam Swim niet met wetsuit gezwommen mag worden en ik heb kennis
genomen van de kledingrichtlijnen online.
- Ik ken en accepteer als deelnemer de risico´s van het trainen voor en het deelnemen aan de
Rotterdam Swim, zoals invaliditeit en in het ergste geval sterfte.
Met deze Waiver vrijwaar ik Stichting Aquarius, haar vrijwilligers, medewerkers,bestuur,
sponsoren, gemeente, provincie en/of om het even welke rechtspersonen en/of individuen
verbonden aan de Rotterdam Swim voor alle schade en/of verlies voorkomend uit een van deze
activiteiten.
LET OP!
Alleen tegen inlevering van een volledig ingevulde waiver tijdens de informatiebeurs (dus niet
opsturen) ontvangt u uw persoonlijke tas met het startnummer, het Rotterdams Woordenboek,
sportvoeding, etc.
Naam:

Ik zwem: (aankruisen aub)

Afstand:

……………..……………….…...…………..…….

◯ Rotterdam Swim, 3 km

◯ Hele

Telefoon:

◯ Amsterdam Swim, 10 km

◯ Estafette

…………………….…………...…….….……..

◯ Royal Amstel Swim, 2,5 km ◯ Familie
◯ Gehandicapt

Minuten/km:
.………………..…………...……...…….

Handtekening:

Geb. datum: ……………..……… M/V
...…….…...

◯ Team
◯ Halve

………………..…………………

◯ Plus+

…………..
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12 JAAR ROTTERDAM SWIM

WAIVER
Kantjesloper:
…………………….….………...………..
Telefoon:
…………………….………….………....……..
Let op! indien u ouder bent dan 60 jaar heeft u een geldige sportmedische verklaring nodig

vermeld bij de huisarts dat u heeft deelgenomen aan een zwemtocht als u achteraf ziek bent geworden
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