Betingelser for deltagelse- Mammutmarch

Med den elektroniske tilmeldning til Mammutmarch, og med betalingen af prisen på det pågældende
tidspunkt for tilmeldningen, får deltageren en plads til Mammutmarchen. Tilmeldningen er først
gennemført, når deltageren har modtaget en bekræftelsesmail. zu

Med tilmeldingen accepterer deltageren, at arrangøren må bruge deltagerens data i forbindelse med
organiseringen af Mammutmarchen. Derudover må arrangøren af Mammutmarch frit benytte,
redigere og offentliggøre alle billeder og videoer, hvor deltageren er på.
1. Hvis Mammutmarchen skal aflyses eller ændres på grund af force majeure,
sikkerhedsmæssige årsager eller et påbud fra myndighederne har deltageren ikke krav til at
få refunderet deltagelsesgebyret eller få en erstatning.
2. Den enkelte deltager er selv ansvarlig for sit helbred. Arrangøren af Mammutmarch tager
ikke ansvar for helbredsproblemer hos deltagerne, der måtte opstå under og efter marchen.
3. Deltageren bekræfter at han eller hun har gennemført en træningsvandring på mindst 35
kilometer inden eventet. Følgende udstyr er et krav gennem hele eventet.
• Lommelygte og ekstra batterier.
• Mobiltelefon med nok batteri til hele eventet.
• Regntøj eller regnslag.
• Varmt tøj (om natten kan temperaturen falde under ti grader).
4. Arrangøren af Mammutmarch er ikke ansvarlig for simpel eller groft uagtsom materielskade
eller økonomisk tab. Den er heller ikke ansvarlig for forsvundne eller stjålne ejendele.
5. Arrangørens anvisninger skal altid følges. Manglende overholdelse at disse vil føre til
udlukkelse af eventet.
6. Deltagerne skal overholde færdelsesloven gennem eventet. I tilfælde af overtrædelse af
færdelsesloven, ulykker eller eventuelle straffe hæfter deltagerne som private personer.
7. Annullering af deltagelse efter tilmelding og betaling er kun mulig, hvis betingelserne under
afsnit 8 er opfyldt.
8. Hvis deltageren har en lægattest, der fraråder deltagelse pga. helbredsmæssige årsager, kan
deltagelsen annulleres. I så fald kan deltageren få refunderet deltagelsesgebyret, minus en
administrationsgebyr på 100 kroner. Alternativt kan deltageren vælge at deltage gratis i
næste års event. Lægeattesten skal fremvises senest 24 timer efter afslutning af
Mammutmarch. Hvis deltageren har bestilt en T-Shirt kan pengene ikke refunderes. T-shirten
kan hentes ved eventstart eller sendes mod betaling af porto plus en administrationsgebyr
på 30 kroner. Hvis forsendelse ønskes skal deltageren informere arrangøren inden for ti dage
efter eventet. Samtidig skal han eller hun sende sin adresse og betale alle omkostninger
inden for de ti dage.

