Gedragscode WTC Huizen tijdens groepsritten.
WELKE DOELEN WORDEN MET DEZE GEDRAGSCODE BEOOGD?
Duidelijkheid scheppen tijdens de gezamenlijke fietsritten van de vereniging in het kader van:
- veiligheid: het voorkomen van ongevallen;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het creëren van een positief imago voor sportieve fietsers in het algemeen en specifiek voor de
vereniging (we rijden in clubkleding);
- het omgaan met niveauverschillen in de groep;
- de zorg voor een optimaal milieu.
Leden van WTC Huizen worden geacht zich aan deze gedragscode te conformeren, evenals overige
deelnemers aan door de WTC Huizen georganiseerde tochten.
De gehele tekst over onze gedragsregels vind je HIER. Neem even de tijd het helemaal te lezen. De
belangrijkste punten van de gedragscode zijn:
1. Zorg voor deugdelijk materiaal
a. Je fiets is technisch in een goede conditie
b. Je hebt de juiste kleding rekening houden met de weersomstandigheden
c. Je voeding is afgestemd op de tocht en het weer
2. Neem een mobiele telefoon mee
a. Je bent tijdens de tocht bereikbaar
b. Programmeer één of meerdere In Case of Emergency nummers in je telefoon, zodat bij
ongevallen snel je thuisfront kan worden ingeschakeld.
3. Neem een identificatiebewijs mee, dat is een wettelijke verplichting
4. Neem als dat enigszins mogelijk is EHBO materiaal mee.
5. Let op de instructies van de wegkapitein en communiceer tijdig onderling (link naar Concreet….)
6. Neem kennis van de richtlijnen voor het gedrag en pas die ook toe voor ieders plezier en
veiligheid.
7. Gedraag je bij een ongeval volgens de afgesproken handelswijze.
8. Let vooraf op niveauverschillen en hoe daar mee om te gaan.
We hebben deze spelregels om het fietsen voor iedereen op zijn en haar niveau sportief en leuk te
houden. Daarom is het uitgangspunt ook steeds “samen uit, samen thuis”.
=========
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