Rytteraftale for Team Herning 2019
(voksenryttere)

For deltagelse i Team Herning frem mod cykelturen til Paris 2019 gælder følgende aftale.
Med accept af rytteraftalen er rytteren indforstået med at følge nedenstående retningslinjer
•

•
•
•

•
•

•

Alle voksenryttere skal deltage i én eller flere af de mange opgaver, som ligger i projektet.
Det kan være opgaven som mentor for en af de unge – det kan være som arrangør af en
lejrtur – det kan være som trænerassistent eller medlem i et af udvalgene. Grundtanken er, at
alle skal bidrage til gavn for projektet og de unge. Projektet afsluttes ved udgangen af 2019.
Arbejde målrettet i arbejdet med at skaffe sponsorer og i bestræbelserne på at samle penge
ind til projektet - og i øvrigt at agere loyalt i henhold til konceptet.
Medvirke positivt til det sociale liv i og omkring holdet.
Træne regelmæssigt og målrettet med holdet, herunder deltage i holdets fællestræninger.
Det forventes tillige at alle cykler mindst 3000 km fra 1. januar 2019 og til afgangen sidst i
juni måned, at man kan cykle sikkert i en stor gruppe og at man kan cykle enkeltstarten på
under 1 time og 33 minutter. Enkeltstartsruten er en rundtur på 41,7 km sydvest for Herning,
tidskravet svarer til en gennemsnitshastighed på 26,9 km/h inkl. stop under vejs.
Benytte teamets cykeltøj ved træning og i forbindelse med andre Team Herning
arrangementer.
Betaling af kr. 9.750 for egen deltagelse til dækning af cykeltøj, hotel og forplejning.
1. rate på 4000 kr. (tøjpakken) betales i oktober, og 2. rate på 5.750 kr. (hotelpakken) betales
i februar. Prisen inkluderer hjemtransport af cykel, men ikke hjemrejse.
Team Herning påtager sig intet ansvar for den enkelte rytter sikkerhed i forbindelse med
sponsorarbejde, træning, deltagelse i motionsløb og cykelturen til Paris.
Det påhviler den enkelte rytter at sikre sig i fornødent omfang mod sygdom, ulykke og
skade på trediepart, samt eget såvel som andres materiel.

Med accept af rytteraftalen kan rytterne tilsvarende forvente følgende fra Team Herning:
•
•
•
•
•

Levering af cykeltøj omfattende 2 kortærmede cykeltrøjer, 1 langærmet cykeltrøje, 2 par
cykelbukser, 1 vindvest, og 1 par cykelhandsker.
En funktionel og brugervenlig hjemmeside ( www.teamherning.dk ). Løbende relevant
information til brug for den enkelte deltager.
Udarbejdelse af relevant materiale (sponsorbrochure, sponsorkontrakt mm.) til brug i
forbindelse med kontakten til evt. sponsorer.
En seriøs og nødvendig træningsplan.
En veltilrettelagt tur til Paris.

Gældende afbudsregler:
•
•

Melder en rytter fra efter bestilling af cykeltøj (1. rate), er der ingen muligheder for at få
disse penge retur – dog ejer man cykeltøjet.
Melder en rytter fra inden grupperejsen er betalt 1. april refunderes 2. rate af det indbetalte
beløb med fradrag af et administrationsgebyr på 750 kr.

Som endelig tilmelding til turen til Paris 2019 og accept af denne rytterkontrakt indbetaler rytteren
4000 kr. (1. rate) på Team Hernings konto:
Ringkjøbing Landbobank, konto nr. 7670 0005452060.
HUSK at angive fulde navn ifm. bankoverførslen

