Beste “Genk Loopster”,
Beste “Genk Loper” ,
Met dit berichtje willen wij je vooreerst danken voor je deelname aan “Genk Loopt
2021”!
Wij zijn samen met jullie tevreden dat dit jaar op weliswaar een aangepaste wijze
“Genk Loopt” mag en kan plaatsvinden!

Bekijk hier jouw borstnummer!
Zoek via de link hierboven uw borstnummer op en geeft dit door zodat je ter
plaatse aan de “Infodesk” je borstnummer (lopen) of polsbandje (wandelaar) snel kan
afhalen! Kom max. 10 minuten voor de gekozen datum en tijdslot naar het
Molenvijverpark te Genk (in- en uitgang vertrek/aankomstzone via groene poort,
Europalaan)

Gezien de Corona-maatregelen vragen wij je strikt volgende afspraken te volgen:
- Kom max. 10 minuten voor je gekozen tijdslot je aanmelden aan de “Infodesk”!
- Na afhaling borstnummer / polsbandje ben je verplicht meteen te vertrekken!
- In vertrek- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht! Vanaf
de start is het mondmasker niet meer verplicht, maar wel onmiddellijk na passage
aankomstlijn!
- Hou overal, ook onderweg 1,5 meter afstand !
- Ontsmet je handen nog even voor vertrek!
- Start mag maximum met 4 personen tegelijk!

- Volg de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers op het terrein!
- Draag ten aller tijde je borstnummer zichtbaar op je borst tijdens de loop!
BELANGRIJKE TIP! Breng je eigen drank – zeker met warm weer - als
bevoorrading mee! Want ook bevoorrading is momenteel niet toegelaten!

Zoals je op onze site kon lezen zijn er gezien de Coronamaatregelen bovendien
geen kleedkamers, geen douches en geen vestiaire voorzien! Bovendien vragen wij
u vriendelijk na aankomst de vertrek- en aankomstzone zo snel mogelijk te verlaten
zodat alles Coronaproof kan verlopen!
We rekenen voor dit alles op het begrip van iedereen en hopen zo een aangepaste
editie te kunnen organiseren als overgang naar een terug nieuwe normale editie van
“Genk Loopt” in 2022!

Op onze website www.genkloopt.be/live kan je dagelijks terecht voor de daguitslagen
en de tussenstanden.
Een fijne, gezellige en sportieve run, wandeling toegewenst!
Namens de werkgroep “Genk Loopt”

