Rätt till användning
Välkommen till vår hemsida. Race Report Connection ger dig tillstånd att titta runt på hemsidan samt
att ladda ner och skriva ut material för ditt eget, icke kommersiella behov, förutsatt att du utan
ändringar accepterar de villkor och förutsättningar som anges i denna överenskommelse och
förutsatt att du inte ändrar någon copyright, något varumärke eller annan äganderättsmärkning. Det
är emellertid förbjudet att kopiera, reproducera, utgiva, ladda ner, överföra eller distribuera
innehållet på denna hemsida för allmänt eller kommersiellt ändamål, om inte Race Report skriftligen
tillåter detta. Detta förbud omfattar texter, bilder, videos och ljuduppspelningar. Det är också
förbjudet att infoga något innehåll från denna hemsida på något som helst sätt i någon annan
inramning eller på en annan hemsida utan tillstånd. Detta då texter och bilder endast medgivit att
publiceras till Race Report Connection. När du använder denna hemsida medger du acceptans utan
förändring av den information, de villkor och förutsättningar som anges här. Ett villkor för att du får
använda denna hemsida är att du inte kommer att använda hemsidan för något olagligt, omoraliskt
ändamål eller på annat vis som förbjuds i dessa villkor och förutsättningar.

Innehåll
Race Report Connection lägger stor vikt vid att skapa, underhålla och utveckla denna hemsida och är
angelägen om att presentera ett korrekt och aktuellt innehåll. Innehållet i hemsidan ändras ofta utan
förvarning. Därför kan Race Report inte garantera att nämnda innehåll alltid är korrekt och aktuellt.
Besökare på hemsidan accepterar Race Reports befrielse från någon som helst skadeståndsskyldighet
för innehållet på hemsidan, för mjukvaran eller för användande av det.

Text till Race Report
Material till texterna på Race Report inhämtas på följande sätt:




Din text finns publicerad på någon hemsida, blogg eller annat ställe. Den uppmärksammas av
någon läsare som tycker den är läsvärd, inspirerande och motiverande för andra att ta del av.
De skickar in information till info@racereport.se eller via hemsidan: www.racereport.se.
Sedan får den som skrivit texten en fråga om man accepterar att den berättelsen publiceras
på racereport.se.
Du har själv en berättelse du vill delge andra och skickar då in den via formuläret på
hemsidan.

Genom att acceptera förfrågan via ett vändande mail eller att du skickar in ditt bidrag accepterar du
att racereport.se får använda sig av ditt material (bilder och text). Om eventuella korrigeringar av
texten behöver göras får du information om detta innan eventuell publicering (stavfel undantaget).

Om du laddar upp bilder, illustrationer eller liknande på denna webbplats, till exempel när du deltar i
tävlingar på webbplatsen, ansvarar du för att du har rätt att förfoga över materialet i enlighet med
upphovsrättslagen mm eller annan tillämplig lagstiftning. Du upplåter vidare en rätt för Racereport
Connection att använda uppladdat material på det sätt som framgår av de villkor som gäller för varje
specifik tävling eller andra villkor som gäller för uppladdat material på denna webbplats. Ex.
racereport.se förbehåller sig rätten att på hemsidan använda sig av de bilder som skickats in och
bilderna kan därför förekomma som presentationsbilder inom olika avsnitt på hemsidan.
Racereport.se avgör om den text som man önskar få publicerad fyller grundvärderingarna om
motivation & inspiration. Det är förbjudet att till eller från denna hemsida överföra olagligt, hotfullt,
ärekränkande, nedsättande, oanständigt, pornografiskt eller annat olagligt material.

Länkning
Race Report Connection kan komma att skapa hyperlänkar till hemsida för tredje part. De länkade
hemsidorna råder inte under Race Reports kontroll och Race Report ansvarar därför inte för
innehållet i en sådan länk eller för innehållet i en länk som i sin tur är länkad till den länkade sidan.
Race Report stödjer inte företag eller produkter som kan komma att länkas till hemsidan och
förbehåller sig rätten att meddela det på hemsidan. Race Report förbehåller sig rätten att avbryta
sådan länk eller länkat program med omedelbar verkan. Om du väljer att länka dig till någon sida som
länkats till denna hemsida från tredje part gör du det på egen risk.
Racereport.se kommer att hänvisa till önskad länk (hemsida, blogg eller liknande) om detta anges
som önskemål när berättelsen skickas in om något inte strider mot ovanstående.

Sponsorpristävling







Tävlingen innebär att man fyller i och levererar underlag utifrån varje specifik tävlings fråga
ex. föreslå en Race Report som är motiverande & inspirerande och ange varför
Motiveringen bedöms av racereport.se. Race Reports grundvärdering om att en berättelse
ska vara motiverande och inspirerande ligger till grund för bedömning
Motivering samt pristagare (namn) kommer att anges på startsidan
Vinnare meddelas via angivet mail. Då får man uppge adress och personuppgifter. Om man
inte svarat på mail eller annan angiven kontaktuppgift inom två veckor så utses en ny vinnare
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
Eventuella adressuppgifter/personuppgifter hanteras icke konfidentiellt men visas inte
publikt.
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