Anmälningsvillkor
Din anmälan och ditt deltagande i RallarLoppen
Anmälningsvillkor

Vi informerar dig om att ångerrätten inte gäller för köp av idrottsevenemang eller
kulturevenemang.
Det innebär att när anmälan/betalning är gjord är anmälan bindande. Erlagd avgift återbetalas ej.
Det finns undantag då ångerrätten inte gäller.





Kulturevenemang och idrottsevenemang. Alla undantag gällande ångerrätten kan du läsa om
i distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Det är inte tillåtet att deltaga i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.
Allt deltagande i RallarLoppens arrangemang sker på egen risk.
Vid eventuellt inställt lopp följer vi Svenska Skidförbundets riktlinjer och återbetalar 50 % av
anmälningsavgiften. ( gäller RallarLoppet)
Vid olycksfall
Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Om du tecknat Startklarförsäkring via Folksam träder den in i första hand. Om du är medlem i idrottsförening
ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand.

Vid förlust eller skada på egendom
RallarLoppen täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till ditt
försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde
rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.
Personuppgifter
Vår behandling av personuppgifter och användandet av adressregister och namn- och
bildpublicering
Så här använder RallarLoppen enligt GDPR: För att kunna administrera din anmälan, hantera
ditt resultat och tillhandahålla Mina sidor på est.se kommer vi att behandla dina
personuppgifter. Personuppgifterna kommer också att behandlas genom riktade utskick till
deltagarna. Personuppgifterna beträffande namn och startnummer kan också komma att
användas i andra publika sammanhang. Dina personuppgifter såsom namn, hemort, resultat
och även fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på
internet och i tidningar.
Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet och
andra publika sammanhang.
Dina personuppgifter såsom namn, hemort, resultat och även fotografier och TV-inspelningar
i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar. Du har alltid rätt att
begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.
Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

