
Anmälningsvillkor Siljan Runt
11-12 september 2021

Loppet = Samtliga lopp som ingår i Siljan Runt d.v.s
”Siljan Runt – En motionsrunda på cykel” med start och
mål på Sollerön samt ”Siljan Runt
#athomeedition2021”.

Arrangör = Sollerö IF

Deltagaren = Deltagaren är den som genom egen eller
annans anmälan anmält sig till loppet. Deltagaren förbinder sig att till loppets
arrangör betala anmälningsavgift och ev. övriga tillval som Deltagaren valt i
samband med anmälan samt följa de Anmälnings- och Deltagarvillkor som
Arrangören angivit. Den som anmäler annan Deltagare ansvarar för att denne har
fullmakt att ingå anmälningsavtal.

Betalningsförmedlaren = Loppservice Sverige AB agerar mellanhand i samband
med betalning från Deltagaren till Loppets arrangör och benämns således
Betalningsförmedlaren.

Plattformen = Den websida som Betalningsförmedlaren tillhandahåller för att
registrera deltagarens anmälan och för att kunna förmedla betalningen mellan
Deltagaren och Loppets arrangör. Plattformen drivs av Loppservice Sverige AB och
webbadressen är www.mittlopp.se.

Startavgift = Den avgift som Deltagaren betalar för att anmäla sig till Loppet. I
startavgiften ingår även ev. tillval som Deltagaren valt i samband med anmälan till
Loppet, men inte t.ex. försäkringar.

1§. Beskrivning av Betalningsförmedlarens tjänster

a) På denna webbplats förmedlar Betalningsförmedlaren en plattform som
hanterar anmälningar genom registrering och betalning av startavgift till
Loppet. Betalningsförmedlaren är således enbart en förmedlare och
mellanhand mellan Deltagaren och Loppets arrangör i samband med
anmälan till Loppet. Information på Betalningsförmedlarens webbplats
och Plattformen avseende annat än anmälning och betalning av Startavgift
är inte i övrigt juridiskt bindande för Arrangören.

b) I samband med betalningen ingår Deltagaren ett juridiskt bindande avtal
med Arrangören och Deltagaren har dessförinnan godkänt dessa
Anmälningsvillkor.



2§. Praktiska frågor om deltagande i Loppet

a) Arrangörens Deltagarvillkor för Loppet hittar Deltagaren på Loppets
hemsida www.siljanrunt.se/deltagarvillkor. I samband med betalning av
Startavgift godkänner Deltagaren att följa reglerna för Loppet gällande
bl.a. trafiksäkerhet och förbud mot nedskräpning.

b) Om deltagare inte följer de regler som Arrangören eller myndigheter
meddelar eller anvisar kan Deltagare förbjudas att fortsätta Loppet.
Arrangören har därefter rätt att förvägra Deltagaren anmälan till Loppet
utan motivering vid tillfällen därefter.

c) Deltagaren förbinder sig att inte delta i Loppet om denne inte är tillräckligt
frisk att säkert genomföra detsamma. Allt deltagande sker på egen risk.

3§. Personuppgifter

a) Vi behandlar dina personuppgifter du uppger vid registrering av din
anmälan. Genom att godkänna dessa Anmälningsvillkor godkänner du att
vi förmedlar dina personuppgifter till Arrangörens tidtagningsleverantör
samt att eventuell resultat- och startlista offentliggörs på Arrangörens
hemsida, om Deltagaren inte i anmälan valt att vara anonym. Arrangören
ges även rättigheten att kommunicera via e-post eller brev med relevant
information om Loppet.

b) Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR) för behandlingen av de personuppgifter som Deltagaren lämnar.
Deltagare har rätt att en gång per år få information om vilka
personuppgifter vi behandlar, genom att skriftligen kontakta Arrangören.
Du har rätt att samtidigt därmed begära rättelse avseende felaktiga
uppgifter samt att återkalla lämnat samtycke till behandlingen av
personuppgifter.

4§. Klagomål

a) Om Deltagaren vill framställa klagomål eller anspråk med anledning av
deltagande i loppet skall dessa ställas direkt till Loppets arrangör och om
Deltagaren vill framställa klagomål eller anspråk avseende Plattformen
skall dessa ställas direkt till Betalningsförmedlaren. Klagomål skall
framställas omedelbart när saken yppas för att Arrangören eller
Betalningsförmedlaren omedelbart skall kunna ta ställning och vid behov
åtgärda och därmed begränsa skadan.



5§. Force majeure

a) Arrangören är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina
förpliktelser enligt dessa Anmälningsvillkor, om och i den mån:

b) underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför
Arrangörens kontroll och

c) som inte skäligen borde ha förutspåtts och/eller övervunnits och

d) som förhindrar fullgörandet av förpliktelser ifråga såsom krig,
myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt
på arbetsmarknad, eldsvåda, pandemi eller annan större samhällsfara,
strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

6§. Ansvarsbegränsning

a) Arrangören har inget ansvar för Betalningsförmedlarens system och
tekniska lösningar för att anmäla sig och kunna betala sin Startavgift.

b) Om Arrangören väljer att inte genomföra Loppet under ett kalenderår
återbetalas 100 % av anmälningsavgiften till Deltagaren.

c) Om arrangören pga. händelser som avses med 5 Force Majeure ovan inte
har möjlighet att genomföra loppet ändras Deltagarens anmälan till att
istället avse nästkommande Lopp under år 2022 och ingen återbetalning
av anmälningsavgift sker under 2021.

e) Efter det att Loppet påbörjats utgår ingen återbetalning av Startavgiften
om Loppet avbryts eller Deltagaren inte fortsätter Loppet oavsett orsaken
därtill.

f) Arrangören friskriver sig från allt ansvar som har sin grund i att icke
fullmäktig anmäler Deltagare.

g) Arrangören friskriver sig från allt ansvar avseende skadestånds- eller
annan ersättningsskyldighet av vad slag det än må vara förutom
återbetalning av Startavgift enligt regleringen i denna paragraf.

7§. Tillämplig lag och tvistelösning

a) Domstolstvist som uppstår i anledning av dessa Anmälningsvillkor eller
Loppets arrangemang ska avgöras av Mora tingsrätt. Svensk lag ska
tillämpas på tvisten.


