
Grønland Bjørvika Regatta Påmeldingsvilkår 
 

 

Deltakere 

Fire lagmedlemmer må være til stede ved start for å delta, ellers vil hele laget bli diskvalifisert. 
Diskvalifikasjon betyr at ingen av lagmedlemmene får lov til å delta i konkurransen og heller ikke være 
kvalifisert for å motta noen premie eller belønning. Vi foreslår derfor å ha ledige teammedlemmer i 
beredskap. Minimum én person på laget bør ha våtkort, vi tilbyr gratis kajakkkurs. 

 

Sikkerhet 

Jeg samtykker i å overholde alle sikkerhetsinstruksjoner, regler og forskrifter for å sikre sikkerheten til 
meg selv og andre, både under arrangementet og alle aktiviteter knyttet til det. 

 

Premier 

Ingen kontantekvivalenter, overføringer eller erstatning av premier er tillatt unntatt etter eget skjønn 
av sponsoren, som forbeholder seg retten til å erstatte en premie (eller deler av denne) etter eget 
skjønn. Hvis en vinner ikke kan kontaktes eller blir diskvalifisert av en eller annen grunn, forbeholder 
vi oss retten til å bestemme en alternativ vinner eller ikke tildele vinnerens pris, etter eget skjønn. 

 

Ansvar 

Ved å delta i konkurransen fraskriver hver deltaker og vinner seg ethvert krav om ansvar mot Regatta-
arrangørene, deres ansatte og agenter, konkurransens sponsorer og deres respektive ansatte og 
agenter, for enhver personskade eller tap som kan oppstå som følge av oppførsel av, eller deltakelse 
i, konkurransen, eller fra bruken av en premie. 

 

Personsvern 

Ved å delta i konkurransen, der det er tillatt ved lov, gir alle deltakere og vinnere Regatta-arrangørene 
eksklusiv tillatelse til å bruke deres navn, karakterer, fotografier, stemmer og likheter i forbindelse 
med promotering av denne og andre konkurranser og frafaller alle krav til royalty, rettigheter eller 
godtgjørelse for slik bruk. Deltakerne også samtykker i at arrangøren kan avsløre personlig 
informasjon innhentet fra deltakere i konkurransen til tredjeparter og bruke slik informasjon til 
markedsføring og andre formål. 

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det 
formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om deltakere i henhold til den enhver tid 
gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon 
vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med 
gjeldende regelverk. 


