CHARTER “RENNER” – art 101.9
Ondergetekende (naam, voornaam, adres)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
verder genaamd ‘de renner’, verklaart zich akkoord om de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond en België te vertegenwoordigen op de wielercompetities waarvoor hij/zij daartoe geselecteerd werd.
Als lid van de nationale ploeg:
a. verbindt de renner zich om de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond op een waardige wijze te vertegenwoordigen.
b. zal de renner uitsluitend de door de K.B.W.B. verdeelde officiële uitrusting dragen tijdens competities, trainingen, stages, officiële activiteiten en contacten met de pers. Op deze kledij kan enkel publiciteit voorkomen die
door de K.B.W.B. werd goedgekeurd of die op voorhand met de K.B.W.B. uitdrukkelijk werd afgesproken. Tevens
mag geen enkele publiciteit door de renner bedekt worden.
c. voor de tijdnummers (individuele en per ploeg) op de wielerbaan zal de renner uitsluitend het materiaal gebruiken dat door de federatie ter beschikking gesteld wordt.
d. voor de tijdritten op de weg zal de renner uitsluitend het materiaal gebruiken dat door de federatie ter beschikking gesteld wordt tenzij de renner een professionele verbintenis heeft.
e. zal de renner de richtlijnen volgen die de verantwoordelijken van de K.B.W.B. hem zullen verstrekken.
f. heeft de K.B.W.B. steeds het recht om gratis gebruik te maken van de naam, het beeld en de foto’s van de geselecteerde renners in officiële Nationale Team uitrusting als het gaat om informatie aan het publiek en in het kader van een globale of commerciële actie van het Nationale Team in opdracht van de K.B.W.B. Beeldmateriaal en
groepsfoto’s (tijdens de training van de selectie, persconferenties en actiebeelden gedurende de wedstrijd)
waarbij minimaal drie renners op de foto’s of het beeldmateriaal herkenbaar zijn, kunnen door de K.B.W.B. ter
beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden aan maximum vijf K.B.W.B. partners.
g. ontslaat de renner de K.B.W.B. van iedere aansprakelijkheid in verband met de gevolgen van ongelukken die
zouden kunnen overkomen tijdens de verplaatsing(en) in het kader van een nationale selectie waarvan hij/zij
deel uitmaakt, aangezien hij/zij deze vrijwillig onderneemt.
h. In het belang van de begeleiding van de renner en van de taakomschrijving en de verantwoordelijkheid die aan
de bondsarts wordt toevertrouwd binnen zijn opdracht, moet elk contact met de eigen arts van de renner, tijdens de duur van de opdracht, gemeld en goedgekeurd worden door de bondsarts. De medische begeleiding van
de renners is in handen van de bondsarts en externe artsen kunnen, indien aangewezen, in overleg met de
bondsarts, interfereren. Indien de autonomie van de bondsarts ondermijnd wordt door medische of paramedische handelingen buiten het begeleidend team van de KBWB om, heeft de bondsarts het recht zich te distantieren van de renner inzake niet dringende zorgen, medische verantwoordelijkheid voor het handelen van de renner en begeleiding op dopingcontroles.
i. verklaart de renner op eer en geweten geen enkel initiatief te (zullen) nemen of zich in te laten met praktijken
strijdig aan de sportethiek, in het bijzonder het vervoeren of het laten vervoeren, verhandelen of laten verhandelen, verbruiken of het aanzetten tot het verbruik of waar dan ook het in stock houden of laten houden van
verboden substanties die al dan niet voorkomen op de lijst van de verboden producten van de UCI.
j. verbindt de renner zich er tevens toe om onmiddellijk de hoogste bondsinstanties in te lichten over feiten betreffende zulke praktijken in de schoot van K.B.W.B.-selecties, -clubs, –renners of andere en dit alvorens enige verklaring ter zake af te leggen aan derden, inzonderheid aan de pers, behalve uitdrukkelijk akkoord van de hoogste
bondsinstanties.
Datum: ___ / ___ / ________
Naam en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”:

