Deltagerbetingelser

Almene forretningsbetingelser (AGB) for deltagelse ved Haspa Marathon Hamburg 2020
§1 Anvendelsesområde – Gyldighed
(1) Haspa Marathon Hamburg bliver – såfremt en deltager med
startpas fra en medlemsforening fra DLV deltager – gennemført
efter bestemmelserne (IWB) og IAAF på en AIMS afmålt
Løbestrækning og under opsyn af Hamburger Leichtatletikforbund. For deltagere, som ikke er medlem af en DLV
organiseret forening og ikke har et startpas vil begivenheden
blive gennemført med tilsvarende foregivende regler.
Arrangøren er Haspa Marathon Hamburg Veranstaltung GmbH.
(2) Disse deltagerbetingelser regulerer retsforholdet mellem
deltagerne og arrangøren (Organisations-Kontrakt). Reglerne
kan undertiden være underkastet inholdsmæssige forandringer.
De er ved tilmeldingen bestående del af den helholdsvis gyldige
udgave af kontrakten mellem arrangør og deltager. Ændringer,
som arrangøren bekendtgør i Internet eller skriftligt, bliver uden
videre
del af kontrakten.
(3) Samtlige erklæringer fra en deltager overfor arrangøren skal
henvendes til Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH.
§2 Deltagerbetingelser - Sikkerhedsforholdsregler
(1) Startberettiget er enhver, som i begivenhedsåret fylder 18 år.
Deltagelsen i Haspa Marathon Hamburg med sportudstyr eller
babyjogger er ikke tilladt. Det er forbudt at medføre dyr.
Sportudstyr, som kan inskrænke deltagerens eller beøgendes
sikkerhed eller helbred, skal der udtrykkeligt gives tilladelse til af
arrangøren.
(2) Hver en deltager er selv forpligtet til at medbringe de
sundhedsmæssige forudsætninger til deltagelse eller i givet fald
først at konsultere en læge til bedømmelse.
(3) Organisatoriske forholdsregner bekendtgør arrangøren før
begivenheden overfor deltagerne. Arrangørens vejledninger og
instruktioner fra tilsvarende personale, som er til at kende, må
og skal ubetinget følges. Ved overtrædelse, som forstyrrer det
ordentlige forløb af begivenheden eller er til fare for de øvrige
deltageres sikkerhed, er arrangøren berettiget til øjeblikkelig at
udelukke vedkommende eller at udtale diskvalitikation.
Retsmæssig bindende erklæring kan overfor deltagerne kun
udtales af arrangørens særligt berettigede og autoriserede
personale (personkreds) Til denne personkreds hører også de
medicinske medlemmer, som bærer omsorg for deltagernes
sundhedsmæssige tilstand og ved iagttagelse af tilsvarende
tegn til beskyttelse af deltageren, kan udtale forbud mod
deltagelse eller fortsættelse af begivenheden.
§3 Tilmelding - Tilstedekomst af kontrakt
(1) Tilmeldingen, som indeholder det bindende tilbud fra
arrangøren, muliggøres ved at tilsende den fuldstændig og med
underskrift retligt bindende tilmeldingsformular eller gennem
Online-tilmelding på www.haspa-marathon-hamburg.
(2) Hver deltager kan kun tilmelde sig én gang. Doppelte
tilmeldinger bliver ikke akcepteret, d.v.s. ved doppelt tilmelding
gennem én og samme person fremkommer der ikke krav eller
tilbageerstatning af startpenge.
(3) Kontrakten tilstedekommer, når deltageren med sin
underskrift på tilmeldingsformularet eller ved online-tilmelding at
klikke ved de almene forretningforbindelser (AGB) udtrykkelig
anerkendes. Fot at være startberettiget skal startgebyret være
indbetalt hos arrangøren og deltageren skal have modtaget
bekræftelse af tilmeldingen.
(4) Arrangøren tilsender deltageren efter modtagelse af
tilmelding og til dækning af organisationsomkostninger
opkrævede
deltagerbidrag
er
indgået
en
registreringsbekræftelse. Arrangøren er berettiget, dog ikke
forpliftet, til at lade en deltager udelukke, hvis ikke betaling af
organisationsbidraget og/eller evt. tillægsydelser er indgået eller
forsinket. Arrangøren forbeholder sig retten, til enhver tid, at

diskvalificere og/eller udelukke deltageren,
hvis denne har skyldiggjort sig med falske angivelser til
personlige data, som vil være relevante til at cencurere hans
sportlige ydelser i tilknytning til det oven nævnte
reguleringsværk, underkastet Spærring gennem tyskl
atletikforbund (DLV) respektive IAAF eller der består grund til
mistanke om at deltageren er startet under indtagelse af ikke
tilladte stoffer (doping).
§4 Betalingsbetingelser
(1) Deltagere med en tysk konto betaler per lastskrift eller
proceduren med berettigelse til opkrævning. Deltagere, som
ikke er i besiddelse af en tysk bankkonto, kan enten betale per
SEPA -lastskrift eller per kreditkort (VISA) eller Masterkort.
(2) Bliver debitering ikke indløst p.g.a. manglende dækning af
konto eller deltagerens tilbagekaldelse (også forsinket), så er
arrangøren berettiget til – efter fristsættelse – at trække sig
tilbage fra kontrakten og til at belaste deltageren med
bekostniger af tilbagetræden. De dermed opståede
omkostninger (tilbagebetaling), som indeholder arrangørens
bearbejdsningsgebyr på 7,50 € og kreditinstitutets gebyrer, går
i alle tilfælde til last for deltageren.
§5 Udlevering af startpapirer
(1) Deltageren modtager kun sine startpapirer gennem
forelæggelse
af
deltagerbekræftelse
og
pas
eller
identifikationskort. Er deltageren forhindret, må han selv sørge
for at startpapirerne bliver afhentet af en autoriseret person.
Tilsending af papirerne (heller ikke efterfølgende) er æ Ikke
muligt.
(2) Hvis deltageren har tabt sin officielle deltagerbekræftelse –
eller ikke kan forelægge denne - vil han ved forelæggelse af
identifikationskort få udleveret en erstatningsbekræftelse. Hertil
vil der blive opkrævet et praktisk inklusivgebyr på 1,0 €, som
deltageren betaler kontant.
(3) Hver deltager er forpligtet til, direkte at kontrollere de
startpapirer, som blev udleveret ved startudleveringsstedet på
fuldstændighed og rigtighed. Senere reklamation kan ikke
tilgodeses.
§6 Tilbagetræden af deltageren
(1) Gebyrfri tilbagetræden er muligt indtil to uger efter tilmelding.
Afbestilling skal skriftligt indgå hos arrangøren. Ved senre
tilbagetræden vil startgebyr ikke blive refunderet.
(2) Deltageren kan derimod ved tilmelding gøre brug af
muligheden for en tilbagetrædelses-forsikring. En startpladstilbagetrædelsesforsikring kan i udelukkende tegne ved en
tilmeldelse til Haspa Marathon Hamburg for 10,90 € (9,90 €
forsikringspræmie +1,00 € servicegebyr) indtil 2. pristrin (d.v.s.til
74, Euro) og fra 3. pristrin af (fra 82,00 Euro) for 13,90 € (12,90 €
forsikrings-Præmie + 1,00 € servicegebyr). Alle yderligere
bookede produkter er udelukket denne forsikring. I
forsikringstilfælde følger udelukkende en erstatning af
deltagerbidraget
gennem
forsikringen.
Tilbagetrædelsesforsikring er ikke et produkt af arrangøren. For
tilbagetrædelsesforsikring gælder den helholdsvis forsikringens
egne betingelser (AVB).
(3) Derudover kan deltageren indtil den 12. april 2020 online eller
fra den 17. til 18. april 2020 personligt benævne en
erstatningsdeltager ved udleveringsstedet af startpapirer. Til
bearbejdelse af deltagerskift opkræves et bearbejdningsgebyr
på 21,00 €.
(4) Arrangøren fastsætter et organisatorisk limit (deltagertal
og/eller senere deltagerdato), som i bekendtgørelsen eller på
senere tidspunkt vil blive bekendtgjort. Tilmeldelser som
overskrider limit, vil ikke blive modtaget.

§7 Ansvarsfraskrivelse – Ansvarsbegrænsning
(1) Deltagelsen sker på egen risiko !
(2) Arrangørens ansvar – tillige overfor tredje – er begrænset mod
uagtsomhed eller grov skødesløshed. Dette gælder også overfor
arrangørens ansatte firmaer og hjælper. Arrangørens ansvar for
andre skader end sådanne ud fra livsskader af kroppen eller
sundhed og helbred er udelukket, såfremt der ikke foreligger
modvilje eller grov overtrædelse af pligter fra fra arrangørens
side, eller det beror på hans retslige repræsentant eller
værneting.
(3) Der opstår ikke skadeserstatningspligt fra arrangørens side
overfor deltagere i tilfælde af, at arrangøren må ændre eller
aflyse arrangementet p.g.a. magtanvendelse fra myndighederne
af sikkerhedsgrunde.
(4) Personskader er begrænset til højden af arrangørens
sædvanlige ansvarsforsikring. Forsikringssummen beløber sig
for tiden til 1.500.000,00 € for personskader og 50.000,00 € for
sags- og formueskader per skadestilfælde. Arrangøren er ikke
ansvarlig – udover skødesløshed - for utypiske og ikke
forudsigelige
følgeskader.
De
forud
nævnte
ansvarsbegrænsninger omfatter desuden det personlige
skadesansvar overfor ansatte, stedfortrædere, medhjælpere og
tredje, som arrangøren i sammenhæng med gennemførelsen af
arrangementet har ansat respektive til samme formål per
kontrakt er bundet til.
(5) Arrangøren overtager ikke ansvaret for sundhedsmæssige
risici fra deltageren im sammenhæng med deltagelse i
løbearrangementet. Det påligger deltageren selv først at
kontrollere sin sundhedstilstand og respektere arrangøren
særlige henvisninger til sundhed på internetsiderne. Med
modtagelse af startnummer erklærer deltageren forbindende, at
der ikke er sundhedsmæssige betænkelighed ved hans
deltagelse.
(6) Arrangøren overtager ikke ansvar for opbevarede genstande
og værdisager.
§ 8 Opkrævning af data og dataanvendelse
(1) De personlige data, som deltageren har angivet ved
tilmeldelsen, vil blive indlæst og benyttet til gennemførsel og
afvikling af arrangementet inclusive til formål af deltagerens
medicinske omsorg på strækningen og ved målindløbet gennem
varetagelsen af medicinske personale. Dataanvendelsen og
dataindlæsingen
gælder
især
for
den
nødvendige
betalingsafvikling ifølge (§ 28 BundesdatenschutzG). Med
tilmeldelsen indvilliger deltageren en indlæsning af hans data til
dette formål.
(2) Deltageren erklærer sig indforstået med, at de i
sammenhæng med arrangementet lavede fotos, filmoptagelser
og interviews fra radio, fjernsyn, printmedier, bøger,
fotomekaniske Kopier (film, CD´er ect.) uden krav på godtgørelse
og offentliggøres og spredes til benyttelse af arrangøren som
formål for reklame (flyer, plakater og andre printmedier).
Desuden erklærer deltageren sig indforstået med videregiven af
hans personlige data (navn, E-mail-adresse) til benyttelse af
tilsending til deltagerens foto fra strækningen og ved målindløb
fra et firma, ansat af arrangøren og produceret af. Hermed
erklærer deltageren dog ikke samtidig, at han vil købe et sådant
Foto.
(3) Deltageren erklærer sig indforstået med, at de krævede
personlige data til formål for tidsmåling, optegnelse af
resultatslister og indsætning af disse lister i internettet vil blive
videregivet til Timing Partner MIKA Timing (mika:timing GmbH,
Strundepark - Kürtener Str. 11 b, 51465 Bergisch Gladbach) .
(4) Deltageren erklærer sig indforstået med offentliggørelse af
hans navn, fornavn, fødselsår, forening, hans startnummer og
hans resultater (placering og tid) i alle begivenhedsrelevante
printmedier (deltagerliste, resultatsliste, etc.) i alle elektroniske
medier.
(5) Deltageren indvilliger ved tilmeldelsen i, at de i helhold til de i
afsnit 1 personlige data, såsom de i givet fald af arrangørens

ansatte varetagende medicinske personale ved nødvendighed
af behandling må benytte disse data og i anonymiseret form
videregive dem til videnskabelig vurdering med det formål, at
opnå en forbedring af sundhedsmæssige aspekter til
Løbearrangementer. Den individuelle lægelige tavshedspligt
forbliver uberørt ved denne Invilligelse. (§ 203 StGB)
§ 9 Tidsmåling, lånechips og modvilligt adfærd af AGB
(1) Tidsmåling udføres udelukkende ved hjælp af ”Real-TimeChampion-Chip”. Chippen kan af deltageren benyttes til videre
løb med tildsmåling med ”Real-Time-Champion-Chip” verden
over.
(2) Tidsmålingstransponderen skal efter løbet tilbagegives ved et
af
stederne
for
tilbagelevering.
Hvis
ikke
tidsmålingstranponderen bliver tilbageleveret kræver arrangøren
et gebyr på 25,00 €. Dette gebyr vil af arrangøren blive indtrukket
per lastskrift af konto.
(3) Hver udgivet Chip blev ved udlevering til deltageren
overprøvet på den funktionstilstand. En garanti og/eller ansvar
fra arrangørens side p.g.a. manglende funktion af chippen, som
optræder efter udlevering, udelukkes.
(4) Hvis det officielle tildelte startnummer på en eller anden måde
forandres, især også hvis reklametrykket gøres usynligt eller
forandres eller ukendeliggjort, vil deltageren blive udelukket for
tidsvurdering (diskvalitikation). Desuden henvises til § 2 Afsnit 1.
Hamburg, april 2019

