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Betingelser
RaceBusinessFondens arrangementer er personafhængig og dækker for den person, der
har doneret 20.000 kr. eller derover, eller har købt en enkeltbillet til et af vores
arrangementer. Til udvalgte arrangementer kan 1 gæst medbringes (læs hvilke
arrangementer, hvor der er mulighed for at tilmelde en gæst under arrangements-fanen på
hjemmesiden. På nogle arrangementer vil der være mulighed for tilkøb af eksempelvis
ekstra køreture eller deltage i Tombola. Dette foregår via mobilepay eller kontooverførsel
og betragtes som en donation.
En donation på 20.000 kr. og derover til RaceBusinessFonden giver også adgang til
udvalgte arrangementer hos vores samarbejdspartneres erhvervsnetværk: Cykling Business
Network og Winning Team. Til nogle af disse arrangementer vil der være en
brugerbetaling og tilmelding til disse events hos vores samarbejdspartneres
erhvervsnetværk skal tilmeldes efter først til mølle princippet hos de respektive netværk.
RaceBusinessFonden er ikke ansvarlige for aktiviteter hos vores samarbejdspartneres
erhvervsnetværk, her henvises til Cykling Business Network og Winning Teams
handelsbetingelser
Opførsel og sprog
RaceBusinessFonden tolererer ikke dårlig opførsel på arrangementer, events eller på vores
medier. Dårlig opførsel eller dårligt sprog vil der blive slået hårdt ned på, og efter 1
advarsel vil man blive udelukket fra vores arrangementer. En donation kan ikke tilbageføres
i dette tilfælde.
Opsøgende salg
RaceBusinessFondens bidragsydere, samarbejdspartnere eller Sociale medier må ikke
misbruges til udsendelse af mails med kommercielle budskaber. Det er helt ok at booke et
kaffemøde og skabe relationer på kryds og tværs, eller invitere til et gratis seminar i egen
virksomhed, men reklamemails og gentagen uhensigtsmæssig opførsel vil medføre
udelukkelse fra vores arrangementer.
Donationer
Donationer sker enten via mobilepay eller ved kontooverførsel. Ønsker man at få adgang
til hele arrangementspakken, skal donationen være på 20.000 kr. eller derover (VIP donor).
Det er muligt at købe enkelt billetter til vores arrangementer. Din donation er din billet.
Billetpriserne er angivet på hjemmesiden.

Betalte billetter eller sponsorater kan ikke refunderes, da det er en donation til
RaceBusinessFondens formål.
Som Donor kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside, samt se hele
arrangements kalenderen. Ønsker man at kunne deltage i enkelte arrangementer, eller
ønsker man som virksomhed at støtte det gode formål ved at sætte fokus på og deltage
flere personer i et enkelt arrangement, kan dette ske ved at tage kontakt til fondens
bestyrelse. Kontakt marlene@racebusiness.com.
Helbredstilstand, uheld og skader
Alle aktiviteter foregår på eget ansvar. Det er bidragsyders eget ansvar og risiko at være i
en helbredsmæssig tilstand, der tillader høj fart og adrenalin-prægede aktiviteter.
RaceBusinessFonden tager ikke ansvar for personskader som følge af en ulykke eller som
følge af andres handlinger eller mangelfulde handlinger samt for materiel ejendom,
såfremt der skulle ske skade på denne. Der foretages en generel ansvarsfraskrivelse inden
køreture i racerbiler.
Ændring af betingelser.
RaceBusinessFonden kan ændre betingelser med et varsel på 30 dage. Dette gælder også
arrangementsdatoer, samt deltagelsesmuligheder. Ved væsentlige ændringer varsles
bidragsyder pr. e-mail.
Persondata politik
RaceBusinessFondens persondatapolitik kan ses på siden om Persondatapolitik

