Gebruiksregels GPS: MTB-reizen
Vasa Sport steekt zeer veel tijd, energie en geld in het zoeken, verkennen en ontwerpen van mooie
routes voor haar mountainbike- en racefietsreizen! Deze routes worden vertaald in GPS-tracks en
waypoints, waarmee de gidsen en deelnemers de routes vrijwel probleemloos kunnen narijden.
Deelnemers aan de Vasa Sport reizen kunnen tijdens het narijden deze routes (bedoeld zijn hier de
tracks en waypoints) opnemen met een GPS-ontvanger en komen daarmee ook in het bezit van deze
routes en daarin schuilt een probleem. Vasa Sport gebruikt de routes alleen voor haar eigen reizen en
stelt deze niet op een andere manier, ook niet tegen betaling, ter beschikking. Dit geldt dus ook voor
door deelnemers aan Vasa Sport reizen opgenomen routes. Om misbruik van deze routes te
voorkomen heeft Vasa Sport de onderstaande algemene regels opgesteld. Wij hopen, dat je begrijpt,
dat het voor ons anders onmogelijk wordt om in de toekomst te investeren in nieuwe betaalbare
tochten. Vasa Sport rekent er daarom op, dat iedereen zich aan de regels houdt. We gaan natuurlijk
geen GPS-en controleren, maar we hopen op begrip en sociale controle, zodat we samen dit
prachtige product in stand kunnen houden.

Algemene regels
1. De Vasa Sport routes (door Vasa Sport verstrekte GPS-routes en uitgedrukte routekaarten en
tijdens Vasa Sport reizen opgenomen GPS-routes en daarvan gemaakte routekaarten) mogen
alleen gebruikt worden tijdens Vasa Sport-reizen.
2. Elke vorm van overdracht van deze routes aan derden (kopiëren, vermenigvuldigen, printen,
publiceren op internet, per email versturen, overdragen op een GPS of computer van derden) is
niet toegestaan.
3. Wie registraties met GPS, horloge of telefoon wil uploaden naar een online applicaties (zoals
Garminconnect, Runkeeper of Strava) dient de routes als privé te markeren zodat ze niet openbaar
op het internet te zien zijn!

Specifieke regels voor deelnemers, die tijdens een Vasa Sport reis zelfstandig met
GPS rijden:
1. Deelnemers, die er voor kiezen om een Vasa Sport reis met GPS te fietsen en een GPS bij Vasa
Sport huren, moeten al een keer met GPS gereden hebben of aan de Vasa Sport GPS cursus
hebben deelgenomen. Dit om te voorkomen, dat het werken met de GPS de avond voor de eerste
etappe nog geleerd moet worden! Van deelnemers, die een eigen GPS meenemen gaan we er
vanuit, dat ze al ervaring hebben!
2. Opgeven voor een reis “zelfstandig met GPS” kan alleen door minstens 2 personen, die dezelfde
niveauroutes rijden! Deze deelnemers moeten minstens in een groep van 2 bij elkaar rijden, om te
voorkomen, dat er mensen alleen onderweg zijn!
3. Vasa Sport laadt alleen de routes (tracks en waypoints) in op GPS-ontvangers van deelnemers,
dus geen kaarten! Dit in verband met licenties voor de kaarten! Op http://www.openmtbmap.org/
vind je heel veel geschikte kaarten, die gratis (of liever tegen een kleine donatie) beschikbaar
gesteld worden.
4. Op een gehuurde Vasa Sport GPS is wel altijd een kaart van het betreffende gebied ingeladen.
5. Wie zijn eigen GPS wil laten inladen, moet deze leeg (zonder tracks en waypoints) bij de Vasa
Sport-begeleider inleveren. Anders kan het zijn, dat er onvoldoende ruimte is (bijvoorbeeld, omdat
er een maximaal aantal waypoints ingeladen kunnen worden).

Specifieke regels voor deelnemers, die tijdens een Vasa Sport reis met gids hun eigen
GPS-ontvanger gebruiken.
1. Bij deze deelnemers worden geen routes ingeladen, tenzij de reisleider anders beslist.

Gebruik van Vasa Sport GPS-en
1. Deelnemers, die een GPS van Vasa Sport huren of lenen zijn in de huur- of leenperiode
verantwoordelijk voor die GPS en de bijbehorende artikelen (stuurhouder, batterijen en
batterijoplader)
2. Bij verlies of mankement door schuld van de deelnemer (bijvoorbeeld van het stuur vallen van de
GPS of schade door over de kop gaan) zijn de onkosten van vervanging of reparatie voor rekening
van de deelnemer.

