Vilkår for deltagelse:
Undertegnede anerkender i forbindelse med sin deltagelse i konkurrencerne og arrangementerne afholdt
af Ninepin Bowling Classic (NBC) i WNBA, at arrangørerne og/eller organisatorerne fralægger sig ethvert
erstatningsansvar. Undertegnede er bekendt med, at det kan være forbundet med en vis risiko at deltage i
disse arrangementer, fx i form af pådragelse af kvæstelser eller tab af ejendele, som uanset al omhu fra
arrangørernes og organisatorernes side ikke kan udelukkes fuldstændigt.
Undertegnede erklærer sig indforstået med, at undertegnede deltager i konkurrencerne og
arrangementerne på eget ansvar, og at undertegnede vil træffe alle rimelige forholdsregler til at beskytte
sig selv mod de risikoer, der er forbundet med at deltage. Undertegnede erklærer sig endvidere indforstået
med, at undertegnede selv er ansvarlig for de værdigenstande, undertegnede medbringer til
konkurrencelokaliteterne, og at undertegnede i den udstrækning, det er tilladt ifølge lovgivningen, selv
påtager sig ansvaret for tab eller beskadigelse af undertegnedes ejendele.
Arrangørernes og/eller organisatorernes erstatningsansvar er i den udstrækning, det er tilladt ifølge
lovgivningen, begrænset til forsætlighed og grov skødesløshed, og undertegnede holder dem skadesløse i
tilfælde af, at der indtræder et skadetilfælde, ligesom undertegnede fralægger sig muligheden for at
indbringe skadetilfældene for en domstol.
Undertegnede bekræfter hermed, at undertegnedes helbreds- og træningsmæssige tilstand lever op til de
krav, der stilles af at deltage i konkurrencen. Undertegnede erklærer, at undertegnede har trænet
tilstrækkeligt til at deltage i de respektive konkurrencer, at undertegnede er rask, og at der foreligger en
lægeerklæring for undertegnedes helbredsmæssige tilstand.
Endvidere erklærer undertegnede, at undertegnede i fuldt omfang har gjort sig bekendt med de risikoer,
der er forbundet med at deltage i konkurrencen eller arrangementet, og accepterer de dermed forbundne
farekilder. Undertegnede erklærer, at undertegnede af arrangøren og/eller organisatoren er blevet oplyst
om farerne og sikkerhedsrisikoerne. Deltagelsen foregår derfor på egen risiko.
Undertegnede forsikrer, at de oplysninger, undertegnede har afgivet i forbindelse med tilmeldingen til
konkurrencen, er korrekte, og at undertegnede ikke giver sit startnummer eller akkreditering videre til en
anden person.
Undertegnede anerkender, at arrangøren og/eller organisatoren forbeholder sig retten til at udelukke
undertegnede fra konkurrencen, hvis det dokumenteres, at undertegnede overtræder ovenstående
forpligtelser. Der foretages ingen refundering af eventuelle omkostninger i tilfælde af, at konkurrencen ikke
kommer i stand, bliver ændret eller afbrudt på grund af force majeure, anordninger fra myndighederne
eller af hensyn til sikkerheden. Hvis undertegnede ikke starter efter udført tilmelding, har undertegnede
intet krav på refundering af eventuelle gebyrer. Ændring af tilmeldingen til andre navne inden
konkurrencen er fastlagt i de internationale idrætsvedtægter, effektueringsbestemmelser og
bekendtgørelser.
Undertegnede er klar over, at undertegnede som deltager i offentlige arrangementer og konkurrencer kan
blive fotograferet og/eller filmet. Disse optagelser og billeder kan (sammen med undertegnedes navn,
stemme, præstationer og idrætsrelaterede oplysninger) blive bearbejdet og offentliggjort med henblik på
omtale i medierne og i forbindelse med reklamearbejdet for arrangementer eller konkurrencer. Der vil kun
blive bearbejdet og offentligjort fotografier, der hverken er optaget hemmeligt eller skjult, og som ikke
vedrører undertegnedes intimsfære eller på anden måde kan virke diskrediterende. Der indrømmes
undertegnede ret til at henvende sig til den ansvarlige, hvis undertegnede af grunde, som det er rimeligt at
tage hensyn til, ikke er indforstået med en offentliggørelse. Yderligere oplysninger vedrørende omgangen
med undertegnedes persondata fremgår af vedlagte erklæring om datasikkerhed (kan også downloades fra
www.wnba-nbc.de/datenschutz).
Undertegnede bekræfter med sin underskrift at have læst og forstået betingelserne for sin deltagelse, at
have læst og forstået erklæringen om datasikkerhed og erklærer sig indforstået med betingelserne for sin
deltagelse.

