NJORDGOFAST VILLKOR
1) ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
NjordGofast Journey (eventet) är inte ett race eller en tävling. Syftet med Njord är att samla
deltagare och vänner på de bästa ställen som nns att tillgå i marin miljö och samtidigt låta
dem använda sina snabbt riggade båtar till det dom är byggda för, OFFSHORE på riktigt
över Ålands hav.

2) ANMÄLAN BINDANDE
• Lagen om distansavtal med 14 dagars ångerrätt gäller inte för detta köp då vår aktivitet klassas
som "Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod."
• Därmed är din anmälan bindande i samband med att du betalat avgifterna. Ingen återbetalning
kommer att ske oavsett orsak.
• I händelse av att vi måste ställa in eventet yttas ert deltagande till nästa år.
• Vill ni överlåta/sälja er plats till annan deltagare måste ni innan det sker kontakta oss och få vårt
skriftliga godkännande.
• Om ni efter anmälan inte kan delta skall detta utan dröjsmål anmälas till NjordGoast.

3) AVGIFTER
Samtliga avgifter skall betalas i samband SENAST 30/6 2022. Utebliven betalning medför att
anmälan raderas, ny anmälan krävs om man vill delta.

4) DEKALER & ARMBAND
Njord´s båtdekaler skall sitta synliga på båten under hela evenemanget. Armband skall bäras
synligt runt handled under hela eventet.

5) DELTAGARANSVAR
• Som deltagare förväntas du köra din båt med omsorg och uppmärksamhet för din och andras
säkerhet samt följa de sjöregler som gäller.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Regeloversikt-forfritidsbatar/
• Förare och navigatör får ej vara påverkad av alkohol eller andra droger.
• Förare måste ha fyllt 18 år.
• Samtliga ombord skall använda godkänd ytväst under färd.
• Båt och deltagare ska inneha försäkring som täcker eventuellt olycksfall under deltagandet.
• Båt bör vara utrustad med dödmansgrepp, brandsläckare och nödraketer.
• Vid de bryggplatser som tillhandahålls av NjordGofast är det inte tillåtet störa omgivningen med
högljudd musik, motorvarvande.
• Du ansvarar för att skräp på bryggan vid din båt städas bort.
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6) GDPR
Genom att anmäla sig till NjordGofast ger man sitt samtycke till insamling av personuppgifter som
NjordGofast samlar in i samband med anmälan. Man samtycker även och ger tillåtelse till att bli
fotograferad och lmad under hela evenemanget.
Arrangören får använda alla bilder redigerade och oredigerade, på alla sätt, i alla media över hela
världen, även i reklamsammanhang utan krav på ersättning.

7) HOTELLBOKNINGAR & POKER RUN ÅLAND
I NJORDs avgifter ingår inga hotellkostnader eller avgifter till PRÅ. NJORD hanterar inga
hotellbokningar eller anmälan till PRÅ. Samtliga deltagare ansvarar själva för bokning av hotell och
anmälan till Poker Run Åland och de kostnader som det innebär.

8) MIDDAG & FEST
På Strandvägen 56 och på Sandhamn blir det middag och fest för alla betalande deltagare.
Dessa kvällsevenemang är för att deltagarna ska umgås med varandra och dela med sig av sina
erfarenheter under trevliga former. Deltagarna är inte skyldiga att delta på festen och de är inte
skyldiga att dricka alkohol, detta är helt och hållet varje deltagares val.

9) RISKER I SAMBAND MED DELTAGANDE
Med full kunskap och förståelse för de eventuella risker som kan vara förknippade med mitt
deltagande i evenemanget går jag frivilligt in i evenemanget och accepterar och tar allt ansvar för
förlust, skada eller personskada (inklusive dödsfall) som jag kan bli delaktig i.
Njord Gofast tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av att delta i evenemanget.

10) SJÖRÄDDNING - SJÖNÖD - HAVERI
Njord tillhandahåller ingen hjälp vid haveri eller annan sjönöd. Deltagare ansvarar själv för att söka
hjälp hos Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen eller Sjöpolisen. Vid Nödläge ring 112.

11) VÄGRAN
Arrangören förbehåller sig rätten att utan angiven orsak neka deltagande i evenemanget.

12) I SAMBAND MED DIN ANMÄLAN:
a) Medger du att du har läst och fullt ut förstått villkoren i detta dokument.
b) Medger du att du accepterar och följer samtliga villkor i detta dokument.
c) medger du att du har haft möjlighet att söka oberoende juridisk rådgivning innan du
undertecknar detta avtal.
d) medger du att du är införstådd i att om du bryter mot dessa villkor kan du bli avvisad från
evenemanget. I händelse av detta erhåller du ingen återbetalning.
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