
Allmänna Villkor för lopp som sank1oneras av Svenska 
Triathlonförbundet 

Uppdaterad den 1 november 2019 

Dessa Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp som sank@oneras av Svenska 
Triathlonförbundet. Med benämningarna ”Svenska Triathlonförbundet” eller ”STF” menas 
Svenska Triathlonförbundet, org. nr 802400-0997, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg. 
Med benämningarna ”Arrangör”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas arrangören av loppet 
enligt punkten 1.  

Genom aS du anmäler dig (själv eller genom annan) @ll något av de lopp som sank@oneras av 
STF och arrangeras av oss (Bauer Triathlon) godkänner du våra Allmänna Villkor. 

En gil@g anmälan @ll eS Lopp uppstår först eWer det aS du har registrerat dig och loppet 
moSagit anmälningsavgiWen, varvid eS bindande avtal uppstår mellan dig och oss. När du 
anmäler dig @ll eS Lopp genom aS registrera en s.k. Värdekod (”Värdekod”) eller anmäls via 
en s.k. gruppanmälan (”Gruppanmälan”) är anmälan gil@g först eWer det aS du har 
registrerat dig och vi moSagit fullgod betalning för Värdekoden/Gruppanmälan, varvid eS 
bindande avtal uppstår mellan dig och oss. 

Observera aS om du har anmält dig genom aS registrera en Värdekod eller anmälts genom 
en Gruppanmälan, gäller vissa särskilda villkor för dig. Notera särskilt undantaget angående 
överlåtelse av startplats. 

Vi förbehåller oss räSen aS överlåta våra räZgheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna 
Villkor @ll annan. 

För aS anmäla dig @ll eS Lopp måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha 
målsmans godkännande för aS kunna ingå eS avtal. För det fall du anmäler någon annan 
person än dig själv @ll Loppet, ansvarar du för och försäkrar aS denna person har tagit del av 
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och godkänner våra villkor på samma säS som du har gjort och förbinder dig aS hålla oss 
skadeslösa för det fall de inte godkänt villkoren. 

Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan genomföra Loppet i diS namn/ i 
diS ställe. 

Informa@on om Loppet, möjliga val av klass, distans och priser samt säS för betalning som 
gäller för din anmälan framgår i samband med aS du anmäler dig. Innan du skickar in din 
anmälan ber vi dig aS noga gå igenom och kontrollera aS de uppgiWer som framgår av din 
anmälan är korrekta. 

Vid anmälan behöver du uppge namn, födelsedata, adress, telefonnummer, e-postadress. 
Vid anmälan @ll tävlingsklass behöver du även uppge förening du är medlem i och tävlar för 
(förening ansluten @ll STF) och gil@gt licensnummer. Genom aS du skickar in anmälan intygar 
du aS de uppgiWer som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och 
rik@ga. 

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du aS få en bokningsbekräWelse och eS 
kviSo som skickas @ll dig via den e-postadress du angivit. DeSa gäller även om du betalar 
med hjälp av en Värdekod. 

Vi ber dig aS kontrollera aS uppgiWerna i bokningsbekräWelsen stämmer. Om inte, ber vi dig 
aS kontakta Bauer Triathlon på info@bauertriathlon.se 

Om du inte fåS din bokningsbekräWelse inom en vecka eWer erlagd betalning, ber vi dig 
kontakta Bauer Triathlon på ovan angivna e-postadress. 

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår @ll följd av din anmälan och/eller deltagande i 
Loppet. 

Genom aS du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du aS du deltar på egen risk i 
Loppet och aS vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i 
Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning 
som du bär under loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning. 

Genom aS du godkänner dessa Allmänna Villkor förbinder du dig aS inte stämma STF, och 
eller arrangören, @llståndsgivande organ för loppet, loppets sponsorer, och samtliga 
fas@ghetsägare och myndigheter för stad, stat, län och andra statliga organ och/eller 
kommunala agenturer vilkas fas@gheter och/eller personal som används och/eller på något 
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säS hjälper @ll på platser där loppet sker, med avseende på alla slags anspråk för alla typer av 
skada som på något säS är förbunden med miS deltagande i Loppet. Du förstår och 
samtycker @ll aS avstå från alla slags krav/anspråk du kan ha mot ovan angivna parter och 
samtycker @ll aS vare sig du, eller diS dödsbo, eller någon annan som handlar på dina vägnar 
kommer aS ställa något krav.  

Genom tävlingslicensen är du olycksfallsförsäkrad i FOLKSAM  vid organiserad träning och 
tävling, samt under direkt färd 1ll eller från dessa ak1viteter. Deltagare i mo1onsklass är 
försäkrade under tävling på arrangemang som är sank1onerade av STF ( = alla arrangemang 
i tävlingskalendern på STFs hemsida). 

Vi förbehåller oss räSen aS ställa in eS eller flera Lopp eller förändra Loppets sträckning eller 
starZd; 

a) med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfaSande men inte begränsat 
@ll myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny@llkommen eller ändrad lags@Wning, 
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av 
större omfaSning, 

b) om vi eller myndighet bedömer aS deSa är nödvändigt för din och andra deltagarnas 
säkerhet eller hälsa, eller 

c) om Loppet inte sank@oneras av Svenska Triathlonförbundet eller om vi inte beviljas 
de myndighets@llstånd som krävs för aS vi ska få eller kunna genomföra Loppet. 

Vi har ingen skyldighet aS återbetala anmälningsavgiWen @ll dig eller aS betala skadestånd 
eller annan kompensa@on för det fall eS eller flera av Loppen måste ställas in eller @ll följd av 
ändringar enligt punkt a) – c) ovan. 

Genom anmälan ger du oss och STF räS aS skicka dig informa@on om tävlingen via e-post.  

Genom deltagandet i Loppet ger du oss och STF samt våra samarbetspartners och sponsorer 
räSen och @llståndet aS fotografera, filma, spela in och/eller på annat säS fånga i samtliga 
media namn, bild, röst, skriWligt uSalande, fotografi och/eller visuell avbildning av mig och/
eller mina familjemedlemmar (kollek@v benämning "bilder"), med räS aS utan 
kompensa@on, för användning för utbildnings-, reklam- eller marknadsföringsmaterial och i 
alla media i hela världen i evighet. Du förstår aS allt äganderäS och upphovsräS @ll bilderna 
kommer aS ägas av oss och STF, dess @lldelade eller utsedda räSsinnehavare eller, och du 
avstår från alla inspek@ons- eller godkännanderäS. Du förstår och samtycker @ll aS diS 
namn, bib-nummer och tävlingsresultat kommer aS vara @llgängliga för allmänheten under 
och eWer tävlingen. 
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Din anmälan @ll Loppet är bindande och erlagd anmälningsavgiW återbetalas inte. 

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersäSning från diS försäkringsbolag 
om du är försäkrad under Folksams mo@onsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos 
eS annat försäkringsbolag vid @dpunkten för anmälan. Kontakta diS försäkringsbolag om du 
vill begära ersäSning. 

Du har möjlighet aS överlåta din startplats @ll annan, mot en avgiW enligt anmälningssida. Du 
överlåter din startplats genom aS anmäla deSa på anmälnings sidan. Det är inte @llåtet aS 
överlåta en startplats @ll annan eller låta annan genomföra i diS ställe, utan aS erlägga 
avgiWen och anmäla överlåtelsen av din startplats via anmälning sida. 

Observera aS du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom aS 
registrera en Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, då gäller andra villkor för din 
möjlighet aS överlåta din startplats @ll annan. Önskar du överlåta din startplats ska du 
kontakta Bauer Triathlon på info@bauertriahlon.se   

Genom aS delta i Loppet samtycker du @ll aS vara bunden av STFs tävlingsregler och regler 
mot doping. Du ger @llåtelse för Loppets arrangörer aS inspektera all slags utrustning du 
använder (eller har för avsikt aS använda) i samband med Loppet. 

Vi strävar all@d eWer aS våra deltagare ska vara nöjda med våra Lopp. Om du är missnöjd ber 
vi dig därför aS kontakta oss, så kommer vi aS göra vårt bästa för aS lösa situa@onen. Om du 
trots deSa inte är nöjd kan du vända dig @ll Allmänna reklama@onsnämnden, Box 174, 101 
23 Stockholm, eller @ll EU-kommissionens onlineplamorm för tvistlösning: hSp://
ec.europa.eu/odr. Vi förbinder oss inte aS delta i alterna@va tvistlösningsförfaranden, men 
kommer aS ta slutlig ställning @ll denna fråga vid en uppkommen tvist.
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