
 

Algemeen 

1. De inschrijvingstermijn wordt op de site www.universiteitleiden.nl/leidensciencerun 

aangegeven. De organisatie heeft het recht de inschrijvingstermijn aan te passen. 

2. De inschrijving is alleen geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. Het inschrijfformulier is geheel en op correcte wijze ingevuld; 

b.  Het inschrijfformulier is binnen de inschrijvingstermijn door de organisatie 

ontvangen; 

c. De donatie genoemd in de artikelen 6 t/m 9 is voldaan. 

3. De organisatie houdt zich het recht voor een maximum aantal teams te bepalen, in 

verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Indien het totaal aantal 

deelnemingen het maximum aantal ploegen overschrijdt, worden de plaatsen verdeeld 

naar binnenkomst van het inschrijfformulier. 

4. De organisatie behoudt zich het recht om de Leiden Science Run te annuleren. 

5. Bij het niet doorgaan van de Leiden Science Run zal het reeds gedoneerde geld aan het 

goede doel niet worden terugbetaald. Verdere kosten kunnen niet op de organisatie 

verhaald worden. 

6. In gevallen waarin bij bovenstaande regels niet is voorzien, is de organisatie de 

beslissende autoriteit. 

 

Inschrijfgeld (Donatie aan het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF)) 

7. Het inschrijfgeld voor een team is een donatie van minimaal 20 euro. Het inschrijfgeld 

wordt volledig gebruikt als donatie aan het UAF.  

8. Donatie aan het UAF vindt plaats vóór aanvang van de wedstrijd. Dit kan voldaan 

worden via de actiepagina van het deelnemende team op de website. De team captain 

van het team zorgt hiervoor. 

9. Ieder team start zelf een eigen actiepagina op de website. 

10. De bevestiging van de donatie aan het UAF moet voorafgaand aan de wedstrijd aan de 

Organisatie worden getoond als bewijs voor inschrijving. Pas wanneer deze bevestiging 

is getoond (schriftelijk of via email), is deelname aan de Leiden Science Run mogelijk.  

 

Annulering van de inschrijving 

11. Annulering van de inschrijving door een team dient schriftelijk plaats te vinden. 

http://www.universiteitleiden.nl/leidensciencerun
https://www.geef.nl/nl/evenement/leiden-science-run-2018
https://www.geef.nl/nl/evenement/leiden-science-run-2018/


 

12. Indien de inschrijving wordt ingetrokken dan zal het inschrijfgeld niet worden 

geretourneerd. 

 

Overig 

13. Deelname aan de Leiden Science Run gebeurt op eigen risico. 

14. De Organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, schade, verduistering of 

opgelopen letsel. 

15. Bij annulering van de loop door de wedstrijdorganisatie, of een andere daartoe 

bevoegde instantie, nadat de estafetteloop is begonnen, kan door de deelnemende 

teams geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld. 

16. De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen behoudt zich het recht voor 

indien noodzakelijk deze voorwaarden tussentijds aan te passen. 

 

 


