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Ansvarsfraskrivelse; Apex Events Bergen   
Apex – Apex Events Bergen koordinerer og arrangerer ulike arrangementer på ulike 
steder i Norge og i utlandet. Apex er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet 
på stedet. F.eks. deltakersamlinger, banekjøring, parkering, og andre ting. 

 

Apex har ikke noe ansvar for og/eller innflytelse på hvordan deltakerne reiser mellom 
hver destinasjon og ulike arrangementer, men vi understreker at det IKKE er 
kappløp. 

Apex oppfordrer sine deltakere til å holde seg oppdatert på regler og forskrifter for 
stedene og i landene som er på ruten vår, og oppføre seg deretter. Dermed også 
være gode frontfigurer for Apex. 

Det er av avgjørende betydning for trafikksikkerheten at deltakerne opptrer etter de 
lovene som gjelder. Det betyr at alle deltakere er ansvarlige for sine egne handlinger, 
og for å være lovlydige. 

 

Apex tar ikke ansvar for hendelser som kan oppstå under transport mellom de ulike 
arrangementene, men forbeholder seg retten til å nekte deltakere å delta på de ulike 
arrangementene dersom deltakeren handler i strid med Apex`s retningslinjer. 

Dette på grunn av at Apex er avhengig av tillatelser og samarbeid fra lokalt politi og 
myndigheter. Disse tillatelsene vil stå i fare for tilbaketrekking dersom en eller flere 
deltakere opptrer uansvarlig og ikke følger de lover som gjelder. 

Brudd på disse lovene kan påvirke alle deltakere under arrangementet, samt påvirke 
fremtidige arrangementer. 

 

PÅMELDING OG BETALING 

Påmelding er bindende. Betaling er ikke refunderbar. Arrangementet blir kun 
gjennomført dersom vi når minimum 40 påmeldte biler innen en gitt dato. Maksimum 
antall biler er 80 stk. Dersom arrangement avlyses vil beløpet bli refundert minus 
omkostning og gebyrer som for eksempel renter, avlysningsavgift ol. 

Du kan til enhver tid gi fra deg din plass, men Apex forbeholder seg retten til å ikke 
refundere betalt beløp. Ta likevel kontakt dersom du ønsker refusjon. 

Grunnen for dette handler i stor grad om kostnad og utgifter i forbindelse med 
arrangementet. Dette for å sikre Apex økonomisk dersom det skulle skje noe. 

Apex kvalitetssirkler og dokumenterer bestilling, betaling og personinformasjon nøye 
med konfidensialitet og profesjonalitet. 

Utsettelse av betaling er ikke mulig. Betalingsfristen er gitt. Jeg forplikter meg til å 
betale innen forfall på faktura eller betalingsfrist for påmelding. 
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UTSTYR OG KRAV TIL KJØRETØY 

Ved kjøring på bane gjelder lover og regler utarbeidet av Apex og banens egne 
regler. Bla. påbudt med sikkerhetsutstyr som hjelm. Dette er mulig å leie på banen. 
Alt nødvendig sikkerhetsutstyr er inkludert i prisen. I tillegg til prisen kommer 
engangslisens bane som hver enkelt er ansvarlig for å skaffe selv (200,-/pers). 

Apex – Apex Events Bergen og MCN – Motorcenter Norway legger stor vekt på 
sikkerheten. Derfor er det nødvendig at kjøretøyet er i forsvarlig stand. Apex og MCN 
forbeholder seg retten til å nekte deltagelse dersom kjøretøyet ikke tilfredsstiller 
kravene. De fleste EU-godkjente biler kan kjøre. Du kjører din egen bil eller lisensbil. 

Inkludert i påmeldingsavgiften er det Apex streamer som må monteres på bilen og 
forbli på under hele turen, fra Bergen og tilbake til Bergen for dem som er med på 
felles kjøring. Alt inkludert gjelder 1tsk. bil med 1stk. fører. NB. Du kjører din egen bil 
eller din egen lisensbil. 

 

TRANSPORT MELLOM ULIKE ARANGEMENTER OG STEDER 

All kjøring skjer på deltakernes eget ansvar, og Apex har ikke noe ansvar for 
deltakernes handlinger. Ved brudd på gjeldende lover, uavhengig av hvilket land det 
er i, ligger ansvaret fullt ut på deltakeren ved brudd på nevnte lover. 

Børning, eller annen farlig adferd på veien som kan føre til at Apex blir bøtelagt eller 
dømt som organisasjon vil bli videresendt til den enkelte som er ansvarlig for dette. 
Dette gjelder spesielt i alle bysentre, parkeringer og oppholdssteder under 
arrangementet. 

Kappkjøring mellom arrangementene er strengt forbudt, og kan resultere i 
diskvalifikasjon og utestengelse fra fremtidige arrangementer. Alle deltakere har et 
moralsk ansvar for å opptre ansvarlig og skikkelig under hele arrangementet. 

Apex Crew leder turen hele veien og forventer at du følger våre retningslinjer og 
regler. Om ønskelig kan du kjøre alene, men da må du gi beskjed per epost på 
forhånd. Ellers blir det samlet kjøring tur/retur Bergen. 

 

OPPFØRSEL UNDER ARRANGEMENTET 

Ved hærverk (f.eks. på ferger eller parkeringer) vil den skyldige holdes ansvarlig for 
de økonomiske konsekvensene for all skade forårsaket. Avhengig av hvor ille skaden 
er, forbeholder Apex seg retten til å ekskludere deltakeren fra fremtidige 
arrangementer. 

Annen negativ oppførsel, som mobbing, trakassering, rasisme eller ydmyke andre 
personer på sosiale medier ell. vil ikke bli tolerert og vil sette deltakeren i fare for å bli 
nektet tilgang til fremtidige arrangementer. 
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ALKOHOL, RUS OG ANDRE FORBRYTELSER 

Kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. Hver 
deltaker er ansvarlig for at deres sjåfør ikke bryter disse vilkårene, i samsvar med 
lovene i Norge. I tillegg krever vi at fører av bil har gyldig førerkort og er over 18år. 

Apex vil ikke på noe tidspunkt være ansvarlig for at deltakere bryter loven. Ved brudd 
på loven eller Apex`s retningslinjer forbeholder Apex seg retten til å utestenge samt 
politianmelde vedkommende. 

 

FORSIKRING, MOTORHAVARI, BILTRØBBEL OG SIKKERHET 

Deltakerne er pålagt å ha gyldig reiseforsikring, inkludert gyldig kjøretøyforsikring. 

Ved feil på kjøretøyet eller man av andre årsaker ikke kan fortsette på 
arrangementet, er ikke Apex ansvarlig for berging/transport av kjøretøyets deltakere 
eller kjøretøy. 

Apex kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tyveri som kan oppstå på kjøretøyet 
før, under eller etter arrangementet. Merk at ikke alle bilforsikringer er gyldig på bane. 

Apex kan ikke holdes økonomisk ansvarlig i tilfelle stengt vei, arrangement-, hotell-, 
fergekanselleringer på grunn av konkurs, ekstreme værforhold, epidemiske utbrudd 
og lignende uforutsette hendelser eller forhold Apex ikke rår over. 

 

Bilder, video og annen medieproduksjon fra Apex`s arrangementer beregnet for 
youtube, sosiale medier eller andre formål skal sendes inn til Apex for godkjenning 
før publisering. 

De som har til hensikt å produsere slikt innhold må varsle Apex Events om dette på 
forhånd. Det må søkes om godkjenning skriftlig. Dette dokumentet må bringes og 
leveres til arrangørene før arrangementet starter, og eventuelt signeres av alle 
deltakere. 

Deltakere MÅ ta med og vise gyldig legitimasjon og førerkort før arrangement start. 

Ved å signere dette dokumentet bekrefter deltakeren at han/hun har lest og forstått 
innholdet i dokumentet, spesielt at all kjøring skjer på deltakerens eget ansvar og 
risiko. Videre at han/hun aksepterer at Apex forbeholder seg retten til å filme og 
fotografere under arrangementet for bruk i PR, sosiale medier mm. Ved brudd på 
dette dokumentet kan Apex gå juridisk vei for å rette opp i eventuelle brudd og 
uenigheter. 

 

 

Sørg for at alle deltagere du har med deg har lest og godkjenner dette dokumentet, 
og gi oss tilbakemelding så snart som mulig hvis noe er galt. 
(apexevents.bergen@gmail.com) 


