PARKINGS
REGLEMENT
Alle deelnemers zijn in navolging van het algemeen reglement verplicht deze regeling zoals omschreven in het parkingreglement te volgen. Parkings zijn toegankelijk vanaf woensdag 18 juli 2018.
Parking P3 is voorzien voor deelnemers woensdag, donderdag en vrijdag van de dag zelf zonder overnachting.
(vb. toekomen op woensdag en terug vertrekken op woensdagavond). Voor de campers betaalt men 10 euro per
dag voor een personenauto betaalt men 3 euro per dag. Dit dient betaald te worden aan deingang van de parking.
Als P3 volzet is, wordt overgegaan naar P5.
Parkeren
Deelnemers BK Belgian Cycling van zaterdag 21 en zondag 22 juli 2018 kunnen parkeren op parking P1 – geel en parking
P2 - blauw. Zowel voor deelnemers als campers dient deze ruimte bij inschrijving gereserveerd en vooraf betaald te worden.
Verkeerd geparkeerde auto’s zullen beboet en eventueel weggesleept worden. Breng je telefoonnummer zichtbaar achter je
voorruit aan, bij nood kan de politie je contacteren. Bij niet respecteren van de parkingsregels kan het team na waarschuwing
het evenement moeten verlaten.
Afval sorteren
We beschikken over gescheiden vuilnisophaling. Gelieve op de juiste manier te sorteren en het afval in de daarvoor voorziene
containers te sorteren. Grof huisvuil (tenten, kussen, matten) moet u achteraf zelf meenemen.
Wij vragen aan iedereen om mee te helpen aan een proper en net evenement door mee te helpen sorteren en geen afval
achter te laten op het parcours.
Na het evenement ruimt iedereen zijn plaats zeer grondig op! Er mag niets achter blijven op het terrein.
Overtredingen
Flagrante overtreding van het reglement voor parkeren en afval sorteren kunnen leiden tot een boete (zie politiereglement)
en uitsluiting van het evenement. In dergelijk gevallen heeft de uitgesloten ploeg geen recht op terugstorting van het
inschrijvingsgeld.
Heb respect voor de omgeving, dankzij de medewerking van de gemeente Heuvelland en de verschillende partners kunnen we
dit evenement realiseren en hopelijk ook herhalen.
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