TERMS & CONDITIONS
Indledende oplysninger:
Følgende oplysninger vedrører og gælder for alle events relateret til Junglerun. Når du
køber et startnummer eller plads til et arrangement, accepterer du derfor automatisk alle
vilkår og betingelser.
Sikkerhed:
1. Før løbet/begivenheden:
Deltagerne i Junglerun er ansvarlig for sin egen fysiske sikkerhed forud for en begivenhed.
Hvis træningen går galt før deltagelse i en begivenhed, vil Junglerun ikke blive holdt
ansvarlig for de aktiviteter, der forårsagede skaden. Hvis en deltager bliver skadet under
en opvarmningssession, vil Junglerun ikke føres til ansvar.
2. Under løbet/begivenhed:
Rutesikkerhed
Junglerun bliver gennemført på forskellige terrænoverflader. Junglerun vil ikke holdes
ansvarlig for skader af nogen art forårsaget af terrænoverflade, vegetation, allergiske
reaktioner mv. At deltage i Junglerun betyder at løbe på ujævnt underlag/naturlige spor.
Hver deltager, der er ny til "trail running", bør sørge for at have en ordentlig
opvarmningssession (især i ankelled) forud for deltagelse.
3. Forhindringssikkerhed
Ved hver forhindring står en hjælper, som vil sikre deltagernes sikkerhed og stå til
rådighed ift. vejledning, inden forhindringen udføres.
Junglerun holdes ikke ansvarlig for skade forårsaget af et forsøg på at fuldføre en
forhindring.
4. Efter race / begivenhed:
Junglerun vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader angiveligt i forhold til tidligere
Junglerun events. Blusninger, mindre sår mv. Kan forventes, når de deltager i Junglerun.
Derfor vil ethvert krav om ansvar afvises. Hvis en skade eller et sår er et produkt af ruten
og / eller forhindringen, se Rutesikkerhed og forhindringssikkerhed ovenfor.
5. Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
Der vil være en førstehjælpskasse til rådighed i teltet ved Udlevering af T-shirt, hvis der
opstår en skade.
6. Materielle sikkerhedsbetingelser:
Junglerun vil ikke holdes ansvarlig for beskadiget materiale, gadgets, elektroniske enheder
mv. Hvis du vælger at medbringe dine gadgets som en GoPro eller fitness tracker - er de
dit ansvar.

Transport og parkering Betingelser:
• Junglerun vil ikke holdes ansvarlig for deltagelsesproblemer vedrørende transport
af deltagere

•
•

Trafikproblemer, vejblokke, osv. Opdateres ikke af Junglerun. Deltagerne i vores
begivenhed er eneansvarlig for transporten af sig selv.
Parkeringsbetingelser gælder i henhold til lokal lovgivning. Junglerun vil ikke holdes
ansvarlig for, P bøder / eller biler fjernes. Alle deltagere skal parkere i henhold til
lokale love! Junglerun refunderer ikke nogen P-bøder mm.

Bagage:
• Junglerun tilbyder gratis bagageopbevaring til alle vores arrangementer. Al bagage
opbevares sikkert ved en frivillig.
• Junglerun vil ikke holdes ansvarlig for tabte / stjålne genstande og / eller mistet /
stjålet bagage.
• Junglerun dækker ikke bagagen og vil derfor ikke blive ansvarlig i tilfælde af bagage
der bliver våd på grund af regn på eventdagen.

Indledende oplysninger:
Vi respekterer dit privatliv. Eventuelle personlige oplysninger, du giver, bruges til at give
dig den bedst mulige service og give dig oplysninger om begivenheder. Junglerun bruger
også disse oplysninger til bedre at forstå kunderne, i sidste ende for at yde en god service.

Oplysning til tredjeparter:
Medmindre vi har Deres udtrykkelige samtykke, vil vi ikke videregive dine personlige
oplysninger til tredjeparter. Vi vil ikke sælge, udleje eller handle dine personlige
oplysninger til andre til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke. Vi kan
indsamle statistikker vedrørende deltagerne i vores arrangementer, brugen af vores
webshop, online trafikmønstre, relaterede webstedsoplysninger og generelle
analysemålsætninger. Disse oplysninger vil ikke indeholde nogen personlig identifikation.

Information:
Sikkerhed af dine oplysninger: Vi følger strenge sikkerhedsprocedurer i opbevaring og
videregivelse af oplysninger, som du har givet os. Dette er for at forhindre uautoriseret
adgang eller ulovlig behandling af dine personlige oplysninger.

E-mail og GDPR:
Efter tilmeldingen bliver din e-mail automatisk en del af vores nyhedsbrev. For at give dig
den bedst mulige service, sender vi dig e-mails om fremtidige arrangementer og generel
raceinformation. Vi tager vores niveau af informationsdeling meget alvorligt.
For at informere jer om jeres starttidspunkt, lægger vi deltagerlister op på vores
hjemmeside. Vi bruger alene jeres navne til disse deltagerlister.
Fotografisk brug:
Junglerun forbeholder sig ret til at tage billeder af hver deltager og / eller tilskuer på vores
arrangementer. Junglerun forbeholder sig ret til at bruge billeder taget ved vores

arrangementer. Junglerun og dennes samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at bruge
billeder af deltagere på sociale medier (Facebook, Instagram osv.)
Produktansvar, fortrydelsesret og refundering:
I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har udbyderen, her Junglerun,
det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på
internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.
Aflysning og force majeure
I tilfælde af Force Majeure, eller at politiet/myndighederne fraråder eller forbyder at færdes
ude, er der ikke mulighed for refundering eller erstatning af startgebyr og omkostninger i
forbindelse med arrangementet.

