Gebruikregels GPS
racefietsreizen

Routes, internet en Strava
Routes opnemen is inmiddels gemeengoed geworden. Je kunt zo mooi de rit nog eens analyseren en dat is
prachtige napret. Anderen laten zien wat je gereden hebt is natuurlijk ook prachtig! Bij Vasa Sport zijn wij
steeds bezig nieuwe routes te ontwikkelen met de voor jou zo mooi mogelijke (autoluwe)wegen. Om dit ook
in de toekomst nog aan te kunnen bieden willen we je vragen jouw gereden routes online (Strava, Garminconnect, Runkeeper etc) als privé te markeren, zodat deze niet openbaar op het internet te zien zijn.
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.
Heb je zelf een GPS?
Prima, maar er zijn wel een paar aandachtspunten:
1.De meeste merken en modellen GPS, die via een usb-kabel met de computer kunnen worden verbonden
kunnen we inladen. Op modellen die alleen via het internet kunnen worden ingeladen, zetten we geen tracks
en waypoints.
2. We laden geen kaarten in, dus daarvoor moet je zelf zorgen.
3. Van deelnemers, die een eigen GPS meenemen, gaan we er vanuit dat ze al ervaring hebben.
4. Wie zijn eigen GPS wil laten inladen, moet deze leeg (zonder tracks en waypoints) bij de Vasa Sportbegeleider inleveren. Dit omdat in veel GPS-en een beperkt aantal tracks en waypoints ingeladen kan worden. Staan je eigen gegevens er dan nog op, kunnen die van Vasa Sport er vaak niet bij. Wil je je eigen
gegevens niet kwijt zijn zet ze dan op je computer, zodat je ze later weer kunt toevoegen.
Gebruik je een Vasa GPS?
Dan zijn er twee regels:
1.Deelnemers, die een GPS van Vasa Sport ter beschikking krijgen zijn gedurende deze periode 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 kosten van vervanging of reparatie voor rekening van de deelnemer.
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