Algemene voorwaarden voor deelname testwedstrijd N.E.C.
Voorafgaand aan de wedstrijd
• Gezien het feit dat er sprake is van een pilotevenement, wordt mensen die behoren tot een
risicogroep (met een onderliggende aandoening) ten strengste afgeraden om het evenement te
bezoeken.
• De bezoeker downloadt de speciale pilot-app, door middel waarvan de organisatie zal
communiceren. Het is dan ook VERPLICHT een 06-nummer achter te laten, zodat de organisatie
middels de speciale pilot-app met de supporter kan communiceren.
• De bezoeker laat zich in een periode van 48 uur voorafgaand aan het evenement testen op COVID19. Deze test kan plaats vinden bij één van de locaties die wordt aangegeven via de pilot-app. De
bezoeker komt uitsluitend na een negatief testresultaat naar het evenement.
• De bezoeker vult naar waarheid een gezondheidsverklaring in (vragenlijst), binnen 24 uur voor het
evenement.
• De bezoeker volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app
of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als
aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden.
• De bezoeker houdt zich voorafgaand aan het betreden van de evenementlocatie aan de RIVM
richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, mondkapje, groepsgrootte,
etc).
Tijdens de wedstrijd
• Indien de bezoeker gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij
hieraan meewerken. Indien als gevolg van deze sneltest en/of temperatuurmeting de bezoeker geen
toegang gegeven kan worden tot het evenement, zal de bezoeker dit accepteren.
• De bezoeker draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een mondkapje
of faceshield, of laat de beschermende maatregel juist achterwege, al naar gelang het verzoek vanuit
de organisatie.
• De bezoekers worden ingedeeld in bubbels, een vaste groep. De bezoeker verklaart dat hij
gedurende de aanwezigheid bij het pilotevenement in deze bubbel zal blijven en zich niet onder
andere groepen zal begeven.
• De bezoeker is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om dichter bij andere
personen te komen dan 1,5 meter.
• De bezoeker krijgt een tag of andere detectiemiddel om zijn/haar bewegingen te registreren. Deze
wordt tijdens het hele evenement gedragen en bij het verlaten van het evenement weer ingeleverd.
• De bezoeker kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid dat
deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt.
• Naast de video voor analysedoeleinden kunnen ook beeldopnamen (foto/video) gemaakt worden
van de pilot ten behoeve van media of andere doeleinden. De bezoeker geeft het recht voor gebruik
van deze beelden.
• Indien de bezoeker van de organisatie speciale verzoeken krijgt voor gedragingen tijdens het
evenement, zal hij/zij deze verzoeken zo veel mogelijk opvolgen. Verzoeken kunnen bijvoorbeeld
zijn: mondkapje afzetten, zingen of juichen, in de pauze of rust naar een horecapunt gaan, in de
pauze of rust juist blijven zitten, etc.

Na afloop van de wedstrijd
• De bezoeker houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er
geen kwetsbare groepen worden bezocht.
• Als de bezoeker in de periode na het evenement (drie weken) klachten vertoont, wordt dit
gemeld via de website van de pilotevenementen: backtolive.nl
• Als de bezoeker in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan
om te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement, of wordt via de testlocatie
gevraagd om de uitstrijk te laten sturen aan Viroscience in Rotterdam. Hier wordt uitsluitend
onderzoek gedaan of de besmetting plaats heeft gevonden tijdens het evenement.
• De bezoeker werkt mee aan een of meerdere enquêtes vanuit de organisatie.
• De bezoeker laat de pilot-app nog drie weken op de telefoon staan, voor eventuele aanvullende
communicatie vanuit de organisatie.
• Direct na het verlaten van het evenemententerrein houdt de bezoeker zich weer aan de RIVM
richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, mondkapje, groepsgrootte,
etc).

