See page 3-4 for English
ANMÄLNINGSVILLKOR
Din bekräftelse är ditt kvitto och den levereras med e-post efter anmälan.
Race Info (PM) inför eventet skickas ut via e-post strax innan loppet, ca 2 veckor före.
Deltagande sker på egen risk. Varje deltagare är skyldig att informera sig om samt följa
de regler som givits av tävlingsledaren.
Din anmälan till KRKA Ultra Challenge är bindande genom din betalning. Du kan inte
flytta fram din anmälan till kommande år. Vid inställd tävling återbetalas endast
anmälningsavgiften med avdrag för den del som går till välgörenhet (20% av
anmälningsavgiften).
Om du av någon orsak ej har möjlighet att deltaga ansvarar du själv för att sälja vidare
din startplats via, förslagsvis på forumet på KRKA Ultra Challenge Facebook Event.
Namnändring är godkänt t.o.m 15 september 2019. Efter detta datum görs detta i mån
av tid och vi kan då ej garantera att nummerlappen har rätt namn.
Minimiålder 18 år för distanserna INSANE 80km, CRAZY 53km, MAD 27km individuellt.
HAPPY 10km har ingen åldersgräns.
PERSONUPPGIFTER
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex.
namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter hos Run Raisers så kommer
de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för
att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan
ditt tillstånd.
Jag samtycker till att fotografier/videos på deltagare före/under/efter KRKA Ultra
Challenge får användas till marknadsföring samt publiceras på hemsida & sociala medier,
utan att namnge personerna på bilderna.
LEVERANS
När du har genomfört din anmälan får du direkt en bekräftelse på skärmen att anmälan
är registrerad. Inom några minuter får du även en bekräftelse på din e-post förutsatt att
du har fyllt i din korrekta e- postadress. Om du betalar med kort kommer du även att få
en bekräftelse till din e-post på att vi har mottagit din betalning.

DELTAGANDE
Vi vill uppmärksamma att ditt deltagande i KRKA Ultra Challenge är helt på egen risk. Att
springa i trail och ultradistanser kan innebära risker som att kläder eller utrustning går
sönder eller att du skadar dig. Vi på Run Raisers står inte för några kostnader om du blir
skadad eller om din utrustning går sönder.
Är du förkyld eller har ont någonstans avråder vi dig från att starta. Det kommer finnas
medicinsk support på plats i form av läkare.
Vid uthämtning av ”Start Bib” och incheckning till loppet kommer vi behöva din
underskrift på att Run Raisers inte ansvar för eventuella olyckor under loppet, i stil med:
”Jag deltar på egen risk. Jag intygar härmed att jag har förstått de säkerhetsregler som
gäller för KRKA Ultra Challenge och att jag kommer att följa dessa. Jag är medveten om
att det finns en skaderisk i denna aktivitet och jag accepterar den risken. Jag accepterar
att KRKA Ultra Challenge inte ansvarar för skada på utrustning eller personskada som
eventuellt åsamkas under deltagandet. Jag accepterar att det är förbjudet att springa
KRKA Ultra Challenge under påverkan av droger eller alkohol samt att tävlingsledningen
har all rätt att avvisa personer som kan vara en fara för sig själva eller för andra utan
att dessa personer kan påräkna sig någon ekonomisk kompensation. Jag ansvarar själv
för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador.”
VAD INGÅR I ANMÄLNINGSAVGIFTEN
•

Bidrag till #Run4Diabetes välgörenhet (20% av anmälningsavgiften)

•

Deltagande i KRKA Ultra Challenge på vald distans

•

Entre till Krka National Park under eventdagen 6 oktober

•

En-dags-entre & båttur till (endast) vattenfallen i Skradinski Buk 5, 6 eller 7 okt

•

Flera hjälpstationer med vatten, sportdryck & mat/dryck

•

Officiell tidtagning & resultat genom Stotinka

•

Nummerlapp med ditt namn

•

Festligheter efter loppet @ Skradin beach

•

Prisceremoni (priser till plats 1-3 herr/dam per distans)

•

En unik KRKA Ultra Challenge medalj till alla deltagare som går i mål

•

En unik KRKA Ultra Challenge Finisher Tee

•

En unik KRKA Ultra Challenge Goodie Bag

•

En hemlig & unik KRKA Ultra Challenge souvenir

•

Fantastiska erbjudanden från våra sponsorer/partners

ÅNGERRÄTT & REKLAMATION
När du handlar på internet gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
som ger dig 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller dock inte för
kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande, läs här för vidare information.
Run Raisers ansvarar ej för någon försäkring i samband med KRKA Ultra Challenge, utan
det är upp till deltagaren att undersöka att nödvändiga försäkringar tecknats.
RESA & BOENDE
Det är upp till varje deltagare att ordna resa och boende (Run Raisers är ingen
researrangör). På vår hemsida finns info/länk till översikt på bra boendealternativ i olika
prisklass och standard (klicka här), där det enkelt går att göra en förfrågan till vår lokala
representant i Skradin.
OBS! Genom att boka via förfrågan på denna länk bidrar ni ytterligare till välgörenhet
för Diabetes, då samtliga dessa boenden är lokala sponsorer som skänker en del av priset
till välgörenhet.
AKTIVITETER
Det finns mycket att upptäcka i Skradin med omnejd. På vår hemsida finns info/länk till
översikt på roliga aktiviteter av olika slag (klicka här), där det enkelt går att göra en
förfrågan till vår lokala representant i Skradin.
OBS! Genom att boka via förfrågan på denna länk bidrar ni ytterligare till välgörenhet
för Diabetes, då samtliga dessa aktiviteter arrangeras av lokala sponsorer som skänker
en del av priset till välgörenhet.
TRANSFER
Det är upp till varje deltagare att ordna transfer till/från flygplats (Run Raisers är ingen
researrangör). På vår hemsida finns info/länk till vår rekommenderade biluthyrare i
Zadar och Split (klicka här) där det enkelt går att göra en förfrågan & boka.
OBS! Genom att boka hyrbil via denna länk (uppge KRKA Ultra Challenge) bidrar ni
ytterligare till välgörenhet för Diabetes, då denna biluthyrare är lokal sponsor som
skänker en del av priset till välgörenhet.
ÄNDRINGAR I DETTA AVTAL
Run Raisers har rätt att ändra dessa villkor eller Run Raisers avgifter efter att ha lämnat
meddelande om detta på sajten. Ändrade villkor och avgifter kommer att tillämpas på
nya arrangemang från dagen för införandet på sajten.

ENTRY CONDITIONS
Your confirmation is your receipt and it will be delivered by e-mail after notification.
Race Info (PM) for the event will be sent by e-mail just before the race, approximately 2
weeks before.
Participation is at your own risk. Each participant is required to inform and comply with
the rules given by the race organization. Your registration for KRKA Ultra Challenge is
binding through your payment. You can not move your entry to next year. In the case of
cancelled event, only the registration fee will be refunded, less the amount going to
charity (20% of the registration fee).
If for any reason you are unable to participate, you are responsible for reselling your
Start Bib via, for example, the forum at the KRKA Ultra Challenge Facebook Event.
Name change is approved until 15 September 2018. After this date, this will be done in a
timely manner and we can not guarantee that the number tag has the correct name.
Minimum age 18 years for the distances INSANE 80km, CRAZY 53km, MAD 27km
individually. HAPPY 10km has no age limit.
PERSONAL INFORMATION
According to the Personal Data Act, consent is required to save personal data, such as
name and contact details. When you register your data at Run Raisers, they will be saved
in our registry, and your registration will therefore also be an approval to save the data.
The information will not be forwarded to third parties without your permission.
I consent to the use of photos/videos of participants before/during/after KRKA Ultra
Challenge may be used in marketing and be published on website & social media,
without naming the persons on the pictures.
DELIVERY
Once you have completed your application, you will receive a confirmation directly on
the screen that the registration has been registered. Within minutes, you will also
receive a confirmation of your e-mail, provided you have entered your correct e-mail
address. If you pay by card, you will also receive a confirmation to your e-mail that we
have received your payment.

PARTICIPATION
We want to emphasize that your participation in KRKA Ultra Challenge is entirely at your
own risk. Running in the trail and ultra distances can pose risks like clothing or
equipment breaks or you hurt yourself. We at Run Raisers will not incur any costs if you
get damaged or your equipment is broken.
If you have a cold or are hurt somewhere, we advise you not to start. There will be
medical support in place in the form of a doctor.
Upon pick-up of "Start Bib" and check-in for the race, we will need your signature that
Run Raisers is not responsible for any accidents during the course, in line with:
"I participate at your own risk. I hereby certify that I have understood the safety
regulations that apply to KRKA Ultra Challenge and that I will follow these. I am aware
that there is a risk of injury in this activity and I accept that risk. I agree that KRKA Ultra
Challenge is not responsible for any damage to equipment or personal injury that may be
incurred during the participation. I agree that it is forbidden to run KRKA Ultra Challenge
under the influence of drugs or alcohol, and that the race organization team has the sole
right to reject persons who may be at risk for themselves or for others without these
persons being able to claim any financial compensation. I am responsible for weighing up
the risks of known diseases and injuries.”
WHAT IS INCLUDED IN REGISTRATION FEE
•

Contribution to #Run4Diabetes charity (20% of entry fee)

•

Participation in KRKA Ultra Challenge in chosen distance

•

Entrance to Krka National Park during event day Oct 6

•

One-day admission & boat ride to (only) Skradinski Buk waterfalls Oct 5, 6 or 7

•

Several aid stations with water, energy drink & food/snacks

•

Official timing & results by Stotinka

•

Race Bib with name

•

Race Photos

•

Finish festivities @ Skradin beach

•

Price ceremony (prices to 1-3 male/female per distance)

•

A unique KRKA Ultra Challenge Medal for all finishing participants

•

A unique KRKA Ultra Challenge Finisher Tee

•

A unique KRKA Ultra Challenge Goodie Bag

•

A secret & unique KRKA Ultra Challenge souvenir

•

Great offers from our sponsors/partners

RECLAMATION
When shopping online, the law applies to distance contracts and agreements outside
business premises, which gives you 14 days to regret your purchase. However, the right
of withdrawal does not apply to cultural events, sports events or the like, please (read
here) for further information.
Run Raisers is not responsible for any insurance related to KRKA Ultra Challenge, but it is
up to the participant to investigate the necessary insurance policies.
TRAVEL & ACCOMMODATION
It is up to each participant to arrange travel and accommodation (Run Raisers is not a
tour operator). On our website there is info/link to an overview of good accommodation
options in different price range and standard (click here), where it is easy to make a
request to our local representative in Skradin.
NOTE! By making a reservation on this link, you further contribute to charity for
Diabetes, as all these accommodations are local sponsors who donate a portion of the
price to charity.
ACTIVITIES
There is a lot to discover in Skradin and surroundings. On our website there is info/link
for overview of fun activities of different types (click here), where it is easy to make a
request to our local representative in Skradin.
NOTE! By booking via the request for this link, you further contribute to charity for
Diabetes, as all these activities are organized by local sponsors who donate a portion of
the price to charity.
TRANSFER
It is up to each participant to arrange transfer to/from the airport (Run Raisers is no tour
operator). On our website there is info / link to our recommended car rental in Zadar
and Split (click here) where you can easily make a request & book.
NOTE! By booking a rental car via this link (mention KRKA Ultra Challenge), you further
contribute to charity for Diabetes, as this car rental is a local sponsor that grants a
portion of the price to charity.
CHANGES IN THIS AGREEMENT
Run Raisers has the right to change these terms or Run Raisers fees after giving notice of
this on the site. Changed terms and charges will apply to new arrangements from the
date of insertion on the site.

