
 

Allmänna anmälningsvillkor 

Loppen 

	   • För samtliga lopp tillämpas SCF:s allmänna regler för motions- och tävlingslopp. Gå 	  	  	  	        
in på scf.se för närmare information. 

• Deltagandet i loppen sker på egen risk vilket innebär att arrangören ej ansvarar för          
eventuella skador som kan uppkomma. 

• Se åldersgräns under respektive lopp på goteborgsgirot.se         
• Som deltagare förbinder du dig att följa gällande lagar, trafikregler och reglerna för          

Göteborgsgirot. Kontroller görs vid starten och utmed banan. Om överträdelse av 
dessa regler sker diskvalificeras berörd cyklist.

• Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttider, bansträckningar och klasser.         
• Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp om det anses          

nödvändigt av säkerhetsskäl eller av händelser som är utanför arrangörens kontroll. 
Arrangören är då ej återbetalningsskyldig. 

• Varje deltagare ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip          
som används. 

• Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och          
flaggvaktsanvisningar ska följas.

• Användning av hjälm är obligatoriskt för medverkan i samtliga lopp. 	           

Betalning 

• Din anmälan är bindande.         
• Erlagd avgift återbetalas ej.         
• Betalning sker via kreditkort i samband med anmälan.         
• I anmälningsavgiften ingår moms (6%).	           

Behandling av personuppgifter, namn- och bildpublicering 

	   • Göteborgsgirot kommer i samband med din anmälan behandla dina 	  	  	  	         
personuppgifter. Detta är för syftet att i första hand kunna hantera din anmälan och 
ditt resultat. Personuppgifterna kommer även behandlas genom riktade utskick till 
deltagarna. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till Göteborgsgirots 

http://scf.se


samarbetspartners för att de i sin tur ska kunna skicka ut riktade erbjudanden, 
information och reklam.

• Som deltagare godkänner du att vi publicerar ditt namn och din tid i deltagarlistor.         
• Som deltagare godkänner du att fotas och filmas i samband med loppen.          
• Som deltagare godkänner du att fotografier och TV-inspelningar i vilka du          

förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.
• När du anmäler dig till Göteborgsgirot accepterar du vidare kommunikation och          

information från arrangören samt dess partners, via e-post och SMS.
• Du har rätt att begära att din information ej publiceras. Meddela oss i så fall genom          

vår kontaktinfo på sidan under Kontakt.	  

Olycksfall & Skada på egendom 

Deltagandet i Göteborgsgirot sker på egen risk. Göteborgsgirot ansvarar inte för förlust 
eller skada på egendom. 

Vid olycksfall gäller följande: 

Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960. Vi rekommenderar att du 
lägger till Folksams Startklar-försäkring när du gör din anmälan. Den täcker om du skulle 
bli sjuk eller skadad inför loppet. Om du är medlem i idrottsförening ansluten till 
Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand. Om du inte är 
medlem i sådan förening träder i tredje hand Göteborgsgirots försäkring in.

Olycksfallsförsäkring som ingår i anmälan:
http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_87649/cf_74/Folksam_f-rs-kring.PDF

Startklar:
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar/

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande:  

Göteborgsgirot täcker inte förlust eller skada på egendom. Förlust eller skada anmäls till 
ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende utrustning med högt värde 
rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_87649/cf_74/Folksam_f-rs-kring.PDF
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar/

