
Reglement 

Reglement voor deelnemers Noviomagumtocht 23 april 2023. 
(op basis van richtlijnen KWbN) 

De Wandelvereniging Magnus (Nijmegen) organiseert op zondag 23 april 2023 de 
Noviomagumtocht. Het hier beschreven reglement is geldig op de genoemde datum 
en tijdens de Noviomagumtocht. Door in te schrijven voor deze wandeltocht gaat de 
deelnemer akkoord met het reglement en verplicht zich hier aan te houden. 

• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen (zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen); neem verantwoordelijkheid 
voor je eigen gezondheid en die van alle medewerkers, vrijwilligers en overige 
deelnemers aan het evenement.  

• Deelname aan de tocht is op eigen risico.   
• Schrijf je tijdig en (bij voorkeur) digitaal in voor de wandeltocht. Dit kan via de 

website: https://www.wandel.nl/evenementen/noviomagumtochtgroesbeek/  
• Zorg dat je je inschrijfbewijs en eventuele toebehoren bij je hebt als je naar het 

evenement vertrekt.  
• Bij de start en finish locatie is er een beperkte mogelijkheid om eten en 

drinken te kopen en te nuttigen. Er worden geen alcoholische dranken 
verkocht. 

• Bij de start en op de rustlocaties kun je per pin betalen, contant betalen blijft 
ook mogelijk.  

• De start- en finish locatie is goed bereikbaar per auto, fiets of te voet. Volg de 
route-aanwijzing ter plaatse. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig bij 
de startlocatie. 

• Maak gebruik van de aangegeven looproutes.   
• Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op; van medewerkers en 

vrijwilligers, te herkennen aan blauw Magnustenue of geel hesje. Maar ook 
zoals aangegeven via posters, borden, pijlen en overige markering.   

Voorinschrijven: 
Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau is voorinschrijving en betaling via 
website www.wandel.nl gewenst.  
 
Indien het evenement voortijdig afgelast wordt, op advies van het RIVM of de lokale 
autoriteiten, heeft u recht op 50% van het betaalde bedrag. 
 

Eigen rust: 
Wandelvereniging Magnus heeft 2 wagenrusten voor de verkoop op de route aan de 
wandelaars. Volg bij de rust ook de aanwijzingen op van de organisatie. Maak 
gebruik van de afvalbakken en laat geen eigen spullen achter. De organisatie neemt 
geen verantwoordelijkheid voor verlies van goederen van wandelaars 
Betalen gaat bij voorkeur per pin, contant geld blijft ook mogelijk. 
 

Mobiel toilet eigen rust: 
1. Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt. 
 
Beeldrecht en privacy 
Deelnemers gaan bij inschrijving ermee akkoord dat Wandelvereniging Magnus foto- 
of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor publiciteitsdoeleinden gebruikt. Voor 
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deelnemers aan de Noviomagumtocht is er geen mogelijkheid om voor gebruik van 
beeldmateriaal een vergoeding te claimen. 
Wandelvereniging Magnus hanteert in alle gevallen waar persoonlijke gegevens 
verstrekt worden door de deelnemer, de daarvoor geldende wetgeving.  
 

Finishlocatie: 
1. U kunt uw wandelboekje laten afstempelen. 
2. Op de finishlocatie is er een mogelijkheid om iets te eten of te drinken. Er worden 

geen alcoholische dranken verkocht. 
 

Noodnummer 
Wandelvereniging Magnus kan u bij een calamiteit niet komen ophalen. Indien 
dringend: bel het calamiteitennummer bovenaan op de routebeschrijving voor 
overleg.   
Wij verwachten dat eenieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels. 
Houdt u rekening met de natuur, geniet ervan, maar bescherm deze ook door afval 
mee te nemen. 
 
Wij wensen u veel wandelplezier! 

 
Nijmegen 1 maart 2023 
Bestuur Wandelvereniging Magnus  
 


