Generelle vilkår og betingelser
Påmelding, avmelding og refusjon.
Påmelding til Bergen City Marathon er bindende og innbetalt startavgift refunderes ikke. Deltaker kan
kun delta i løpet dersom påmelding er korrekt og sannferdig utfylt, når påmeldingsavgiften er betalt og
når deltakeren har samtykket til de generelle vilkår og betingelser.
Løpere som deltar i maraton, halvmaraton eller 5km kan videreselge eller overføre sitt startnummer til
en annen løper. Overføringer av startnummer er tillatt frem til 18. april 2020. Du kan kun overføre
startnummer i vårt påmeldingssystem.
Force majoure / Avlysning
Arrangør kan avlyse løpet på kort varsel pga. force majeure. Dersom arrangementet blir avlyst på
grunn av force majeure vil løpet ikke bli arrangert på ny dato. Neste løp vil finne sted et år senere.
I dette tilfellet vil ikke startkontingent eller tilleggsbestillinger bli refundert.
Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader deltakeren har i forbindelse med arrangementet
dersom løpet må avlyses på grunn av force majeure.
E-post adresser
Påmelding til Bergen City Marathon betyr at du vil motta informasjon om løpet og andre løp arrangert
av TIF Viking. Hvis du ikke ønsker å motta denne informasjonen, kan du klikke på ‘unsubscribe’ linken
i vårt nyhetsbrev.
Person data
Arrangøren vil lagre personlige data for deltakeren i en database. Ved å delta i vårt løp gir du
arrangøren tillatelse til å bruke personopplysninger til å sende informasjon om løpet til deltakeren.
Arrangør vil ikke gi personopplysninger til tredjeparter i den hensikt å sende informasjon til deltakeren.
Ved påmelding gir deltakeren arrangøren tillatelse til å publisere hans navn og resultater, i aviser og
via Internett.
Fotorettigheter
På løpets nettside og i trykt materiale vil arrangøren bruke bilder fra sine konkurranser. Hvis du ikke
ønsker at ditt bilde skal brukes må du informere oss. Gjør dette ved å sende en mail til
post@bergencitymarathon.no. Oppgi navn og startnummer, og vi vil sørge for at dine bilder ikke
brukes.
Helsekort
Deltakerne er forpliktet til å fylle ut helsekortet på baksiden av startnummeret.
Makstider i løpet
I forbindelse med frigivelse av trafikk i løypen, må deltakeren ha krysset mållinjen innen en viss
tidsfrist. Deltakere som fullfører etter makstid vil ikke bli inkludert i resultatlistene.
Følgende makstider gjelder:
- Halvmaraton: 4 timer.
- Maraton: 6 timer.
‘Cut-off’ tider for maratonløperne
21 km – Passering Bryggen etter 10:45. (Hvis du passerer Bryggen senere enn 10:45 vil du bli
stoppet, men du vil få godkjent fullført halvmaraton).
Normal trafikk inntreffer som følger
9/30 km – Ved passering Søndre Bellevue vei etter 12:00.
19/40 km – Ved passering Nordnesparken etter 13:15.

