SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA FLOW BIKE FESTIVALU (FBF)

Z nakupom vstopnice (tako osnovne, kot tudi posamezne za delavnice, vodene
ture ali vožnjo po kolesarskem parku) in s podpisom prijavnega obrazca
udeleženec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da se udeležuje FBF na lastno
odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki
podpišejo prijavni obrazec).
Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu zapestnic pri prijavni službi na
dan prireditve.
FBF bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko
ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi datuma ali odpovedi
festivala odloča organizator prireditve.
Plačanih kotizacij ne vračamo, razen v primeru odpovedi festivala s strani
organizatorja (glej prejšnji odstavek).
Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih udeleženec povzroči sebi ali tretji
osebi.
Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na osebnih kolesih, kolesarski opremi ali
škodo nastalo na testnih kolesih in opremi. Glede testnih koles veljajo pravila, ki jih
določi izdajatelj testnih koles.
Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
Vsi udeleženci FBF se morajo držati pravil MTB trail centra Kočevje. Vožnja s kolesi
je dovoljena samo po tam označenih in urejenih poteh, ki so del MTB trail centra
Kočevje.
Udeleženci kolesarskih delavnic FBF morajo upoštevati navodila licenciranih
inštruktorjev.
Za mladoletne udeležence kolesarskih delavnic FBF (otroške delavnice Pump Track
in Skill park), morajo starši podpisati izjavo ob prijavi.
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Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci
pravočasno obveščeni.
Za posredovanje na trasah je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci.

OBVEZNA OPREMA
Vsak udeleženec FBF mora imeti na vidnem mestu (zapestju) zapestnico/e
festivala.
Delujoče in izpravno gorsko kolo (za vodene izlete gravel, treking, e-kolo,...)
Kolesarska čelada
Ščitniki za kolena in komolce (priporočeno)
Mobilni telefon (v primeru nesreče)

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE
Udeleženci FBF se strinjajo z uporabo fotografij in video materiala posnetega v
okviru festivala v promocijske namene organizatorja.

PLAČILA IN CENE
Vstop na FBF je za gledalce prost. Vsi tisti, ki se bodo želeli udeležiti katere od
aktivnosti ali uporabljati storitve MTB trail centra Kočevje, pa morajo kupiti
vstopnice. Nakup osnovne vstopnice je predpogoj za rezervacijo in nakup
delavnic, vodenih tur ali izposojo testnih koles in opreme.
Ob prijavi na dan festivala bo vsak udeleženec prejel ustrezno zapestnico, ki bo
označevala pakete, ki jih je kupil/a.
Cene vstopnic so v EUR in vključujejo DDV.
Vse rezervacije in plačila so mogoča le preko uradne strani festivala
(www.flowbikefest.si).
Mesta na delavnicah so omejena, rezervacije so mogoče le do zapolnitve mest.
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Your FlowBikeFest Team
Andrej
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