Tävlingsvillkor
Allmänt
Varbergsloppet (arrangemanget) och de däri ingående loppen över 10 km, 5 km, 2,6 km och 1,3 km arrangeras av
Varbergs GIF Idrottsallians, org. nr 16849600-1564, Danska vägen 15, 432 51 Varberg (arrangören).
Loppen är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet och Hallands Friidrottsförbund. Banan över 10 km är kontrollmätt av en förbundsbanmätare.
För att registrera och hantera anmälningar, genomföra tidtagning, registrera resultat samt administrera konton,
anlitas företaget ”est mika:timing AB”. Det kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med arrangörens instruktioner.
Genom att du registrerar dig hos Varbergsloppet eller anmäler dig till något av ovan nämnda lopp godkänner du
arrangörens vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande. Anmälan är giltig när du har registrerat dig och
betalat anmälningsavgiften. Då uppstår också ett bindande avtal mellan dig och arrangören.
Om du anmäler någon annan person än dig själv till något av loppen försäkrar du genom ditt godkännande av gällande villkor att även denna person har tagit del av och godkänner gällande villkor.

Villkor
 Erlagd avgift återbetalas ej om Varbergsloppet ställs in på grund av händelser som är utanför arrangörens
kontroll. såsom brand, översvämning, strejk eller liknande omständigheter.
 Erlagd startavgift återbetalas endast i undantagsfall. Förhinder skall då styrkas och beslut fattas av arrangören. Om du vill gardera dig mot sjukdom eller skada vid tävlingstillfället har vissa försäkringsbolag skräddarsydda försäkringar för denna typ av arrangemang. Se t ex Folksams försäkring "Startklar".
 Deltagande med cykel, rullstol, handcykel, inlines, eller stavar är inte tillåtet. Vill du babyjogga med joggingvagn skall det meddelas via epost till info@varbergsloppet.se.
 Du kan bli fotograferad och filmad i samband arrangemanget. Bilderna kan användas i informations- eller
marknadsföringssyfte på internet eller i tryckt media.
 De personuppgifter du lämnat såsom namn, födelseår, förening, företag och ort publiceras t ex i start- och
resultatlistor på internet och i tryckt media. Arrangörens behandling av dina personuppgifter syftar främst
till att göra ditt deltagande i arrangemanget till en så trevlig upplevelse som möjligt.
 Arrangören kan komma att kontakta dig via epost för information om Varbergsloppet eller om erbjudanden
från samarbetspartners.
 Arrangören kan komma att ändra bansträckning eller starttid för lopp på grund av omständigheter som är
nödvändiga.

Deltagarens ansvar
 Varje deltagare är skyldig att hålla sig uppdaterad inför loppet via hemsidan www.varbergsloppet.se och
information utskickad via epost.
 Deltagande sker på egen risk. Var väl förberedd! Är du osäker om något angående din hälsa, kontakta läkare
eller annan specialist. Arrangören ansvarar inte för eventuellt åsamkad skada.
 Deltagaren skall uppfylla ålderskravet för det lopp till vilket anmälan är gjord. Ålderskraven anges på hemsidan www.varbergsloppet.se
 Ingen annan löpare får springa i ditt ställe, dock kan överlåtelse av startplats ske mot en avgift. Ersättande
löpare tar då med den anmäldes anmälningsbekräftelse till efteranmälan på Intersport eller i start/målområdet på tävlingsdagen där ersättaren registrerar sig och betalar 50 kronor.
 Deltagaren är skyldig att fästa nummerlappen på bröstet så att dess chip kan läsas vid start- och målgång.
 Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa löpare som under loppet blivit sjuk eller skadad,
samt försäkra sig om att assistans tillkallas snabbt.
 Den som bryter ett lopp skall snarast meddela det till tävlingssekretariatet eller funktionär.

Frågor kan ställas via epost till info@varbergsloppet.se

