Villkor i förbindelse med anmälan:

1. Anmälan är bindande.
Anmälan är bindande. Det finns inga återbetalningar i händelse av sjukdom, skada eller
liknande
2. Avbokning
Om arrangemanget blir inställt innan tävlingsdagen så behåller arrangören 50% av
anmälningsavgiften för att täcka kostnader.
Om tävlingen av någon anledning måste flyttas till en annan plats på samma dag, eller ställas
in och därefter slutföras vid ett senare tillfälle, eller flyttas till en annan plats på ett nytt datum,
de som var registrerade för det ursprungliga datumet, men det inte starta nya datumet inte
har rätt till återbetalning av någon del av anmälningsavgiften.
Vid uppsägning under evenemanget dagen på grund av plötsligt väder/klimatförhållanden
eller annan force majeure, kommer arrangören att behålla anmälningsavgiften.
3. Personuppgifter och användningen av personliga foton
Genom att anmäla sig till vårt evenemang, godkänner du att ditt namn kommer att publiceras
i start- och resultatlistor, som också kommer att publiceras på webben i sökbar form, så att
även resultat från tidigare år kan hittas. Sekretess och resultat kommer att lagras i vår
databas.
4. Användning av situationsbilder
Bilder från arrangemangen och av deltagarna kommer att läggas ut på webben av
arrangören, eller en tredje part, i förbindelse med reklam och marknadsföring.
Anmälan innebär att du accepterar att bilder på dig blir publicerade på vår hemsida. Sådana
bilder kommer att ingå i vårt fotoarkiv och kan bli föremål för återanvändning av liknande art,
till exempel arrangörens tidskrifter och publikationer. Bilder kan också användas i ett
kommersiellt sammanhang.
5. Force Majeure
Arrangören ansvarar inte för förseningar av omständigheter som arrangören inte kunnat råda
över så som exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, tät dimma, blixtnedslag,
terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el/tele/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller förseningar i tjänster från
underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska
utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Vid force
majeure förbehåller sig arrangören sig rätten att inte utbetala något prisavdrag eller
återbetalning av startavgiften om tävlingen inte kan genomföras. Arrangören förbehåller sig
rätten att ställa in eller förändra i tävlingens upplägg och koncept vid force majeure samt
annat vardagligt hinder som står utom ens makt och som man inte hade kunnat räkan med.

	
  
	
  

