
Sikkerhed:	  
En	  deltager	  i	  REBORN	  er	  ansvarlig	  for	  hans/hendes	  egen	  fysiske	  sikkerhed	  forud	  
for	  et	  event.	  Hvis	  træning	  går	  galt	  før	  du	  deltager	  i	  en	  begivenhed,	  vil	  REBORN	  
ikke	  kunne	  holdes	  ansvarlig	  for	  de	  aktiviteter,	  der	  forårsagede	  skaden.	  
Hvis	  en	  deltager	  og	  bliver	  skadet	  under	  en	  opvarmnings	  session,	  minutter,	  før	  
deltagelse	  ved	  et	  arrangement,	  	  vil	  REBORN	  ikke	  kunne	  blive	  holdt	  ansvarlig	  for	  
de	  skader.	  
	  	  
Under	  race:	  
REBORN	  bliver	  holdt	  i	  naturen	  og	  terrænet	  er	  derfor	  naturlige	  stier,	  som	  ikke	  
nødvendigvis	  er	  menneskeskabte.	  Derfor	  kan	  REBORN	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  
skader	  af	  en	  hver	  art	  som	  er	  sket	  pga.	  terrænet,	  allergisk	  reaktion	  osv.	  Vi	  råder	  en	  
hver	  deltager,	  som	  er	  ny	  indenfor	  trail-‐løb,	  at	  have	  en	  god	  opvarmning	  foer	  løbets	  
start.	  
REBORN	  bliver	  holdt	  i	  naturen	  og	  terrænet	  er	  derfor	  naturlige	  stier,	  som	  ikke	  
nødvendigvis	  er	  menneskeskabte.	  Derfor	  kan	  REBORN	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  
skader	  af	  en	  hver	  art	  som	  er	  sket	  pga.	  terrænet,	  allergisk	  reaktion	  osv.	  Vi	  råder	  en	  
hver	  deltager,	  som	  er	  ny	  indenfor	  trail-‐løb,	  at	  have	  en	  god	  opvarmning	  foer	  løbets	  
start.	  
	  
Forhindringer	  
Forhindringer,	  som	  er	  valgt	  ud	  fra	  sikkerhed,	  størrelse,	  fare	  osv.,	  har	  en	  frivillig	  
stående.	  Følg	  altid	  den	  vejledning,	  som	  den	  frivillige	  giver.	  Deres	  job	  er	  
hovedsageligt	  at	  forhindre	  folk	  i	  at	  snyde,	  men	  også	  at	  sikre	  sikkerheden	  af	  
deltagerne.	  For	  at	  opretholde	  sikkerheden,	  skal	  du	  følge	  anvisningen	  fra	  dommeren.	  
Hvis	  der	  er	  tvivl	  om	  udførelsen	  -‐	  altid	  spørg	  dommeren	  for	  vejledning	  foer	  du	  udføre	  
forhindringen.	  REBORN	  kan	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  en	  hver	  skade	  forårsaget	  af	  et	  
forsøg	  på	  at	  udføre	  en	  forhindring.	  
	  
Efter	  race:	  
REBORN	  kan	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  eventuelle	  skader	  sket	  i	  forhold	  til	  
tidligere	  REBORN	  begivenheder.	  Blå	  mærker,	  mindre	  sår	  mv.	  kan	  forventes,	  når	  
du	  deltager	  i	  REBORN.	  Derfor	  eventuelle	  krav	  om	  erstatning	  vil	  blive	  afvist.	  
	  
Generel	  sikkerhedsforanstaltninger:	  
Røde	  Kors	  er	  altid	  udstationeret	  til	  REBORN	  hvis	  en	  skade	  opstår.	  
De	  farligste	  af	  forhindringer	  indeholder	  frivilige	  som	  er	  i	  telefon	  eller	  radio	  
kontakt	  med	  sikkerhedsleder	  for	  at	  sikre	  sikkerheden	  for	  deltagerne.	  
	  
	  



De	  materielle	  sikkerhedsmæssige	  vilkår	  
REBORN	  vil	  ikke	  blive	  holdt	  ansvarlig	  for	  ethvert	  beskadiget	  materiale,	  gadgets,	  
elektroniske	  
enheder	  mv.	  
Hvis	  du	  vælger	  at	  medbringe	  dine	  gadgets	  –	  de	  er	  dit	  ansvar.	  
	  
Svømning:	  
Der	  kan	  være	  forhindringer	  med	  vand	  hvor	  der	  kan	  bundes,	  det	  er	  derfor	  ikke	  
tilladt	  at	  foretage	  hovedspring	  eller	  lignende.	  Samt	  steder	  hvor	  der	  skal	  
svømmes.	  I	  alle	  tilfælde	  vil	  der	  være	  frivillige/livredder	  osv.	  tilstede.	  	  
REBORN	  vil	  ikke	  blive	  holdt	  ansvarlig	  for	  ulykker/skader/dødsfald.	  
	  
Strøm	  forhindringer:	  
Der	  kan	  være	  strømforhindringer.	  Derfor	  har	  du	  dårligt	  hjerte	  skal	  denne	  
springes	  over.	  Der	  vil	  være	  et	  alternativet.	  
	  
Tidstagning:	  
Bemærk:	  Når	  du	  tjekker	  ind	  på	  race-‐dag,	  modtager	  du	  en	  tidstagningschip.	  
Placer	  denne	  chip	  på	  din	  sko	  for	  at	  sikre	  korrekt	  tidstagning.	  Hvis	  du	  placerer	  
chippen	  andre	  steder,	  er	  der	  en	  risiko	  for	  din	  tid	  bliver	  ukorrekt.	  
REBORN	  kan	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  eventuelle	  fejl.	  Tidstagning	  foretages	  af	  
www.sportstiming.dk.	  Hvis	  man	  for	  tildelt	  en	  forkert	  tid,	  bedes	  du	  kontakte	  
info@sportstiming.dk.	  
	  
Personer	  mellem	  12	  og	  15	  år	  skal	  være	  ledsaget	  af	  en	  voksen	  (værge)	  	  
Personer	  fra	  15-‐18	  år	  skal	  medbringe	  en	  underskrevet	  tilladelse	  (Fuldmagt)	  fra	  
deres	  værge.	  
	  
Transport	  &	  Parkering	  Vilkår:	  
REBORN	  kan	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  vanskeligheder	  med	  transport	  af	  
deltagere.	  
Trafik	  vanskeligheder,	  vej-‐blokkade,	  offentlige	  ansattes	  strejker	  mv.	  Bliver	  ikke	  
opdateret	  af	  REBORN.	  Deltageren	  i	  vores	  begivenhed	  er	  alene	  ansvarlig	  for	  
transporten	  af	  ham	  selv/hende	  selv.	  
	  
Parkerings	  vilkår	  gælder	  i	  henhold	  til	  lokale	  love.	  REBORN	  vil	  ikke	  blive	  holdt	  
ansvarlig	  for	  P-‐bøder	  og/eller	  biler	  derbliver	  trukket	  væk.	  
Bemærk:	  Nogle	  sponsorer	  har	  eksklusive	  rettigheder	  gennem	  løbsledelsen.	  Alle	  
deltagere	  skal	  parkere	  i	  henhold	  til	  lokale	  love!	  
REBORN	  vil	  ikke	  tilbagebetale	  nogen	  bøder	  mv.	  



	  
Bagage:	  
Al	  bagage	  opbevares	  sikkert	  ved	  et	  givet	  antal	  frivillige.	  
REBORN	  kan	  ikke	  holdes	  ansvarlig	  for	  mistede/stjålne	  genstande	  og/eller	  
tabt/stjålet	  bagage.	  
	  
Fortrolighedspolitik	  	  
Efter	  tilmelding,	  bliver	  din	  e-‐mail	  automatisk	  en	  del	  af	  vores	  loyalitet	  
programmet.	  For	  at	  tilbyde	  dig	  den	  bedst	  mulige	  service,	  sender	  vi	  dig	  e-‐mails	  
om	  de	  fremtidige	  løb.	  	  
	  
Foto:	  
REBORN	  forbeholder	  sig	  ret	  til	  at	  tage	  billeder	  af	  hver	  deltager	  og	  tilskuer	  til	  
vores	  arrangementer.	  
REBORN	  forbeholder	  sig	  ret	  til	  at	  bruge	  og	  distribuere	  billeder	  taget	  fra	  vores	  
arrangementer.	  REBORN	  forbeholder	  sig	  ret	  til	  at	  re-‐poste	  billeder	  af	  deltagerne	  
på	  sociale	  medier	  (Facebook,	  Instagram,	  Twitter	  osv.)	  
	  


