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Sääntöjen voimassaolo
 Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia sääntöihin tapahtuman alkuun asti.
Muutoksista informoidaan osallistujia ennen tapahtuman ajankohtaa.
 Mikäli korona tai muu pakottava syy estää tapahtuman toteutuksen heinäkuun
alussa voidaan tapahtuma peruuttaa tai siirtää toteutettavaksi myöhemmin.
 Noudatamme alueellisia ja valtakunnallisia korona ohjeistuksia!

Sarjat
 Retkisarja > lyhyempi reitti ja vähemmän tehtäviä
 Seikkailusarja
 Mikäli joukkueessa 1-3 jäsenellä on sähköpyörä muodostavat he

sähköpyöräjoukkueen.

Ilmoittautuminen ja peruuttaminen
 Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislinkin kautta osoitteessa
www.vihti.fi/ilmoittautumiset. Linkki aukeaa 19.4.2022 klo 12.00 ja sulkeutuu
15.5.2021 klo 20.00. Ilmoittautuminen on sitova.
 Osallistujan tulee ilmoittaa seuraavat tiedot joukkueesta: joukkueen nimi, sarja,
osallistuvien henkilöiden yhteystiedot (sähköposti, puhelin numero ja
syntymävuodet), allergiatiedot ja sairaudet, oman EMIT – kortin numero,
laskunsaajan yhteystiedot ja hetu sekä alle 18v. huoltajan yhteystiedot.
Osallistumismaksu
 Osallistumismaksu on 150,00€/joukkue.
 EMIT – kilpailukortin vuokra 10,00€/joukkue. Mikäli joukkue kadottaa kilpailukortin,
peritään siitä 50,00€ korvausmaksu.
 Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka joukkue joutuisikin peruuttamaan

osallistumisensa.
 Joukkueen osallistumisoikeuden voi myydä eteenpäin, uuden joukkueen tiedot
tulee ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle 12.6.2022 mennessä sähköpostiin
meri.viljanen@vihti.fi
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Osallistumisen edellytys
 Osallistujien alaikäraja on 15v.
 Alle 15v. tulee olla huoltajan kirjallinen lupa osallistumiselle. Järjestäjällä on oikeus
perua osallistuminen, jos lupalappua ei ole toimitettu järjestäjälle 12.6.2022
mennessä sähköpostiin meri.viljanen@vihti.fi.
 Ilmoittautuessa tulee valita joukkueelle sopiva sarja: retki- tai seikkailusarja.
 Joukkue koostuu kolmesta henkilöstä.
 Seikkailu järjestetään, jos mukana on vähintään 30 joukkuetta.
 Mikäli sarjassa on alle seitsemän (7) joukkuetta tullaan sarjat yhdistämään.

Vakuutus
 Osallistujat seikkailevat omalla vastuulla.
 Osallistujat on vakuutettu järjestäjän toimesta tapaturmien varalta.
 Osallistujien varustevahingot (esim. pyörän hajoaminen) eivät kuulu järjestäjän
vakuutuksen piiriin.

Osallistujien vastuu
 Osallistujien tulee tuntea seikkailun säännöt ja noudattaa niitä.
 Osallistujien tulee kunnioittaa muita kilpailijoita, järjestäjiä sekä muita alueella
liikkuvia henkilöitä.
 Keskeyttäessään osallistujan/joukkueen tulee informoida seikkailunjohtajaa
mahdollisimman nopeasti.
 Osallistujien tulee auttaa hädässä olevia tai tulla avuksi, jos järjestäjä sitä pyytää.
 Osallistujat eivät saa käyttää epäreiluja menetelmiä parantaakseen omaa
suoritustaan.
 Tapahtumassa on voimassa Suomen Antidoping toimikunnan säännöt
www.antidoping.fi.
 Roskaaminen tapahtuma-alueella on ehdottomasti kiellettyä. Roskille on
tapahtuma-alueella omat roska-astiat.
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Tuomaristo
 Tapahtuman tuomaristona toimii seikkailunjohtaja, liikuntapalveluiden edustaja ja
yhteistyökumppaneiden edustaja.
o Seuraa sääntöjen toteutumista
o Päättää hylkäämisistä
o Päättää reitin muutoksista sekä sääntöjen muuttamisesta
o Tuomaristo voi käyttää ”tervettä järkeä”, jos asia ei ole riittävän selvästi
ilmoitettu tapahtuman säännöissä
o Tuomariston päätös on lopullinen
 Järjestäjillä on oikeus keskeyttää osallistuvan henkilön seikkailu, jos hän näyttää
liian väsyneeltä jatkaakseen seikkailua.

Hylkäämiset
 Sääntöjen rikkominen johtaa hylkäämiseen.

Valokuvaus- ja videointi
 Tapahtumaan osallistuvat henkilöt antavat järjestäjälle luvan käyttää tapahtumassa
kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia omassa markkinoinnissa: sosiaalisessa
mediassa, esitteissä, lehdessä ja muissa medioissa.
 Osallistujat saavat käyttää kuvia omassa sosiaalisessa mediassa, mutta kaupallisesta
käytöstä on sovittava erikseen.
 Muista merkitä kuvat @vihtirace & #vihtirace sekä mainita kuvaajan nimi.

Sääntöjen hyväksyminen
 Ilmoittautumalla mukaan tapahtumaan osallistujat hyväksyvät tapahtuman säännöt
ja seikkailuohjeet.

