Hikingpas Escapardenne
REGLEMENT

Deelname op eigen risico. Door de aankoop van de vertrekdocumenten aanvaardt de deelnemer de
reglementen van het Internationaal Volkssporten Verbond (IVV) en de voorwaarden tot deelname
aan deze trektocht.
Vertrek en aankomst: Ettelbruck – Dienst voor Toerisme ; La Roche-en-Ardenne – Dienst voor
Toerisme.
Toegankelijkheid: de trail kan heel het jaar door afgelegd worden, zelfs in de winter met
uitzondering van de jachtperiode (bepaalde delen kunnen dan afgesloten zijn). Informeer je voor je
vertrek.
Inschrijvingskosten: 15.- € per deelnemer. Hikingpas, stempels IVV, diploma, embleem en
verzendingskosten inbegrepen.
Hikingpas: deze kan bekomen worden aan het vertrekpunt (het hele jaar door tijdens de
openingsuren van het bureau) of door overschrijving op het rekeningnummer van “Fédération
Luxembourgeoise de Marche Populaire” IBAN LU90 1111 0469 4089 0000 – BIC CCPLLULL
Tijdslimiet: geen.
Afstanden: totale afstand van 159 km. De etappes liggen niet vast. Het parcours kan naar wens of
volgens uw fysieke conditie ingedeeld worden. De opeenvolging van etappes of de richting van de
wandeling is een vrije keuze.
Vertrek en aankomst van de etappes: het wordt aangeraden om u te bevoorraden in de
verschillende cafés en te overnachten in de voorgestelde hotels. Reserveer best uw overnachtingen
op voorhand. Dit kan per etappe geregeld worden.
Elke etappe is bereikbaar per auto of met het openbaar vervoer. Sommige hotels of reisorganisaties
voorzien bagagetransport en personenvervoer.
Verzekering: er wordt geen bijkomende verzekering afgesloten voor de deelnemers.
Controlepunten: u dient uw Hikingpas persoonlijk aan te bieden na elke etappe op de aangeduide
plaatsen (toeristeninfodienst, hotel of café) voor de controlestempels. Check de openingsuren (in de
winter zijn er bepaalde sluitingsdagen).
Validering IVV: de IVV-stempel wordt enkel aan de wandelaar gegeven wanneer deze de stempels
van alle controleposten van de trail op zijn Hikingpas kan voorleggen.
De validering gebeurt volgens de reglementen van het IVV. Een validering per wandelaar.
De stempels worden enkel in het officiële IVV-boekje gezet.
Voor het valideren van het kilometercertificaat zal de werkelijke afstand van 159 km afgestempeld
worden. Voor het deelnameattest wordt een IVV-stempel geleverd voor elke etappe, dus 8 stempels
voor de totale afstand.
Beloning: aan de vertrek- en aankomstpunten te Ettelbruck en La Roche-en-Ardenne wordt tegen
voorlegging van een volledige Hikingpas een diploma of een embleem afgeleverd.
Deze kunnen u ook per post toegestuurd worden als u de Hikingpas opstuurt naar het secretariaat
van de federatie “Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire” (FLMP), B.P. 56, L-9201
Diekirch (Lux).
In geval van opgave is geen terugbetaling mogelijk.
Belangrijk: gelieve uw afval onderweg in de vuilbakken te deponeren. Honden aan de leiband
houden. Verboden te roken in de bossen.

