
	 	 	
	

	 	 	
	

Avtalens innhold & vilkår for deltagelse i Russecupen 2017 
 

For å kunne delta som russebuss i Russecupen 2017 må denne avtalens innhold og vilkår 

aksepteres. Denne avtalen er mellom en representant fra russebussen som ønsker å delta 

(heretter: påmeldingsansvarlig) og Scylla AS (heretter: Russecupen). Ved påmelding til 

Russecupen 2017 må en deltagavgift betales. Når deltageravgiften er betalt ansees 

russebussens lag som offisielt påmeldt Russecupen 2017, og avtalevilkårene ansees godkjent.  

 

Avtalens innhold 

Russecupen 2017 er en 7er-fotballturnering for russebusser arrangert av Scylla AS. Deltagelse 

i turneringen skjer mot en deltageravgift på kr 1.990 per lag. Deltageravgiften kan, om 

ønskelig, betales gjennom delbetalinger på henholdsvis kr 550 og kr 1.440 (totalt kr 1.990). 

Påmelding gir det påmeldte laget mulighet til å stille med opptil 15 spillere med plass i 

gruppespillet og minimum 3 kamper. 

 

Påmeldingsansvarlig skal ved påmelding gi sin egen kontaktinformasjon til Russecupen. 

Påmeldingsansvarlig forplikter seg også til å oppgi nødvendig kontaktinformasjon til 

bussmedlemmene som skal spille i Russecupen 2017, før fristen for spillerregistrering utgår.  

 

Påmeldingsansvarlig samtykker til at deltagende russebuss må følge Russecupens reglement, 

herunder forbud mot alkoholkonsum, vold, krav til busstilhørighet hos spillerne, i tillegg til 

turneringens fotballspesifikke regler. Ved brudd på reglementet forbeholder Russecupen seg 

retten til å bortvise enkeltspillere og/eller russebussen som helhet fra arrangementet, uten at 

deltageravgiften refunderes. Ytterligere informasjon om nevnte regler, og deltagernes 

rettigheter og plikter tilknyttet sikkerhet og risiko ved deltagelse, er tilgjengelig på 

Russecupens nettsider; www.russecupen.wordpress.com/info.  

 

Påmeldingsansvarlig har ikke angrerett ved påmelding til Russecupen 2017. Utfyllende 

informasjon om angreretten i forbindelse med påmelding på Russecupen 2017 er tilgjengelig 



	 	 	
	

	 	 	
	

på Russecupens nettsider; www.russecupen.wordpress.com/info. Uenigheter ved Russecupens 

reglement kan ikke påberopes etter påmelding. Etter at deltageravgiften er innbetalt, vil den 

ikke kunne refunderes. Dette gjelder også i tilfeller hvor kun deler av deltageravgiften er 

betalt.  

 

 

 

 

Force majeure 

Russecupen plikter ikke å refundere deltageravgiften til påmeldingsansvarlig dersom 

arrangementet må stoppes eller avlyses på grunn av forhold utenfor arrangørens kontroll. 

Eksempler på slike forhold er plutselig snøfall, vold eller at arrangementet stanses av politiet 

eller annen offentlig myndighet.  

 

Vilkår om at Kontaktinformasjonen kan distribueres 

Ved påmelding samtykker påmeldingsansvarlig til at vedkommendes personopplysninger kan 

distribueres til Russecupens samarbeidspartnere. Russecupens samarbeidspartnere er 

utelukkende russe-relaterte aktører og personopplysningene vil kun brukes i forbindelse med 

promotering av disse aktørenes varer og tjenester. Russecupen forplikter seg til å slette alle 

personopplysninger innen 12 måneder etter påmelding.  

 
	


