
Reglement 
Onderstaand reglement geldt voor de Amsterdamse Beginners Competitie (ABC) 2020. 
 
Algemeen 

1. Door middel van inschrijving verklaart elke deelnemer aan de ABC-commissie 
akkoord te gaan met het dit reglement en het privacybeleid. 

2. De ABC-commissie behoudt zich het recht voor, om wanneer zij dit nodig achten, af 
te wijken van onderstaande regels en zal in geval van een conflict alle uiteindelijke 
beslissingen nemen. 

3. Wanneer een deelnemer zich niet aan de in dit document gestelde voorwaarden 
houdt, heeft de ABC-commissie het recht om deze deelnemer de toegang tot het 
toernooi te weigeren. 

 
Inschrijvingsprocedure 

4. Ten tijde van inschrijven hebben ervaren wedstrijddansers geen garantie op 
deelname aan het toernooi, vanwege de voorrangsregels voor beginners. 

 
Uitvallende deelnemers 

5. Uiterlijk 2 weken voor het evenement wordt je deelname bevestigd. Deze kan nog 
aan verandering onderhevig zijn door afmelding(en) en/of aanmelding(en) in de 
laatste weken voor het evenement. 

 
Financieel 

6. Een deelnemer heeft geen recht op restitutie. Echter, indien iemand niet is 
toegelaten vanwege de verhouding beginners/wedstrijddansers, zal de 
deelnemersbijdrage worden teruggestort. 

7. Een deelnemer moet uiterlijk 1 week voor aanvang van de wedstrijd aan de 
deelnemersbijdrage voldaan hebben. Mocht een deelnemer zich na deze termijn 
hebben ingeschreven, moet de deelnemersbijdrage zo snel mogelijk worden voldaan 
en in ieder geval voor aanvang van de wedstrijd. 

8. Een student dient zijn/haar bewijs van inschrijving aan een hogere onderwijsinstelling 
per mail op te sturen aan de commissie, of te tonen op de wedstrijddag. Indien een 
student geen bewijs van inschrijving aan een hogere onderwijsinstelling heeft kunnen 
tonen bij aankomst op de Amsterdamse Beginners Competitie, moet het resterende 
bedrag voor een niet-studenten deelnemersbijdrage direct contant voldaan worden. 

 
Privacybeleid 

9. Persoonsgegevens zoals via het inschrijfformulier aan de organisatie verstrekt, zullen 
alleen in het kader van registratie-, wedstrijd- en communicatiedoeleinden omtrent de 
wedstrijd worden gebruikt. 

10. Tijdens het evenement zullen foto’s worden gemaakt. Met deelname aan de wedstrijd 
geven deelnemers toestemming dat deze foto’s worden gemaakt en eventueel 
worden gebruikt voor toekomstige promotiedoeleinden. Als een deelnemer hiermee 
niet akkoord gaat, dient hij/zij dit vooraf aan de wedstrijd aan de organisatie kenbaar 
te maken. 


