Anmälningsvillkor:
Vid deltagande i tävlingar och evenemang i samband med Ninepin Bowling Classic (NBC) i WNBA godkänner
jag arrangörens / arrangörernas ansvarsfriskrivning. Jag är medveten om att mitt deltagande i dessa
tävlingar och evenemang som, trots all vederbörlig omsorg av arrangörerna, kan medföra vissa risker
(skada eller förlust av egendom) inte helt kan uteslutas.
Jag är medveten om att jag på egen risk deltar i tävlingarna/evenemangen och kommer att vidta alla rimliga
åtgärder för att skydda mig mot de risker som är förknippade med ett eventuellt deltagande. Jag är också
ansvarig för den egendom jag medför till tävlingen. Såtillvida att lagen så föreskriver är jag också själv
ansvarig för eventuell förlust eller skada på min egendom.
När i lag så är föreskrivit är arrangörens och/eller arrangörernas ansvar begränsat till uppsåt eller grov
vårdslöshet. Vid eventuella skadeståndsanspråk avstår jag från att stämma motparten eller att kräva
skadestånd.
Jag bekräftar härmed att mitt hälsotillstånd och idrottsstatus uppfyller tävlingskraven. Jag intygar härmed
att jag har tränat tillräckligt för att delta i de respektive tävlingarna. Jag är fysiskt frisk och mitt
hälsotillstånd har bekräftats av en läkare.
Vidare känner jag till de risker som är förknippade med tävlingen/evenemanget. Jag har fått uttömmande
information och är medveten om eventuella risker. Arrangören har ingående informerat mig om samtliga
säkerhetsrisker. Deltagandet sker därför på egen risk.
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnas i tävlingsanmälan är korrekta och att jag inte kommer att
överföra mitt tävlingsnummer eller ackreditering till någon annan person.
Jag är medveten om att arrangörna kan utesluta tävlingsdeltagare, om det påvisas att denne har brutit mot
ovanstående skyldigheter. Arrangören har rätt att ändra tävlingens organisation och genomförande.
Anmälningsavgifterna återbetalas inte om tävlingen ställs in. Samma gäller även för andra eventuella
ändringar eller om tävlingen avbryts på grund av force majeure, myndighetsbeslut eller säkerhetsskäl. Vid
utebliven start efter genomförd registrering, har vederbörande ingen rätt till återbetalning av erlagda
avgifter. Omregistreringar till annat namn innan tävlingen regleras av det internationella
idrottsreglementet, tillämpningsföreskrifter och arrangörens egna bestämmelser.
Jag är medveten om att jag som deltagare i offentliga sammanhang och tävlingar kan komma att
fotograferas och/eller filmas. Dessa inspelningar och bilder (tillsammans med mitt namn, röst, uppgifter om
mina idrottsliga prestationer och biografiska information) får återges och publiceras som en del av den
mediabevakning som syftar till att främja evenemanget/ tävlingen. Foton som har tagits i hemlighet eller
utan min kunskap, som påverkar min integritet eller på annat sätt misskrediterande mig som person får
inte bearbetas och publiceras. I sådana fall kan jag kontakta den ansvarige personen och under åberopande
av ovannämnda skäl förhindra en publicering. Ytterligare information om mitt dataskydd finns i
Dataskyddsbestämmelserna (www.wnba-nbc.de/datenschutz)
Med min underskrift bekräftar jag härmed att jag har läst och förstått villkoren för deltagandet samt
integritetspolicyn och godkänner desamma.

