
Carbage run 2023 Summer Edition – reglement 

 

Organisation: 
  CR eventravel GmbH 
  Zwollerstrasse 2 
  49716 Meppen 
  Germany 

 

  DK/NO: (In swedish below) 

 
Artikel 1 

1.1 Hvor deltager, fører af bilen, etc., nævnes i pågældende dokument refereres til 
deltageren der underskriver dokumentet. 
1.2 Hvor bil, køretøj, etc., nævnes i dokumentet refereres til køretøjet der deltager i 
eventen, som udfyldt ovenfor af deltager. 
1.3 Hvor i dokumentet, event, Carbage run, turen nævnes, refereres til eventen Carbage 
run Summer edition 2023. Skandinaviske deltagere vil blive tilføjet det tyske Carbage run. 
1.4 Hvor i dokumentet organisationen, event-organisatorer etc. Nævnes, 
refereres der til alle personer, som er involveret i at organisere Carbage run 
Summer edition 2023. Dette inkluderer frivillige, freelancere, eksterne 
leverandører og alle andre personer, som er involveret i organiseringen af 
denne event. 
1.5 Eventen Carbage run 2023 afvikles henholdsvis fra d. 2. juli 2023 til 6. juli 2023 til 
Rumænien samt 27. til 31 august 2023 til Portugal. 

 

Artikel 2 – Tilmelding 

2.1 Tilmeldingsgebyret er Kr. 399 euro for et team/en bil incl. 2 deltagere. Hver 
ekstra deltager i samme team koster 49 euro. Deltagelse er kun sikker, når 
tilmeldingsgebyret er modtaget af organisationen af denne event. 
2.2 Organisationen har ret til at lukke for tilmeldingen, når den formoder, at det 
maksimale antal deltagere er nået. 
2.3 Hvis eventen aflyses før start pga. pandemier, force majeure etc. flytter vi 
eventen til en ny dato. I dette tilfælde kan deltagerne vælge mellem refundering 
eller beholde billetten til den nye dato. 
2.4 Hvis Carbage run 2023, Skandinavien aflyses under eventen pga. uheld, katastrofer 
eller en for organisatorerne gyldig grund, har deltagerne ikke ret til 
tilbagebetaling. 

2.5 Beslutningen om at aflyse eventen kan kun foretages af organisationen og er 
uigenkaldelig. 
2.6 Det er muligt at annullere sin billet uden beregning indenfor 30 dage efter 
tilmelding men ikke senere end 4 uger før start. 

2.7 Tilmelding kan sælges via ticketswap.com indtil 4 uger før start. 

2.8 Det er obligatorisk for alle deltagere at underskrive dette reglement elektronisk 

– link vil blive sendt via mail inden eventen. 

2.9 Deltagerne kan tilføje teammedlemmer, ændre teammedlemmer, ændre 
bilinformation indtil en måned før eventen. 

 

 

 

http://www.ticketswap.com/


Artikel 3 – Bilen 

3.1 Deltagerne kan kun deltage I biler, som opfylder alle gældende regler og love. 

3.2 Det er deltagernes eget ansvar, at bilen opfylder alle gældende regler og love. 

3.3 Alle biler skal være forsikret efter gældende love og regler. Ansvarsforsikring er et 
minimumskrav. 
3.4 Bilen skal være godkendt og synet til minimum 3 dage efter eventen. 

3.5 Bilen skal være mindst 20 år gammel ved eventens start. 

3.6 Kommercielle køretøjer og/eller køretøjer med en bruttovægt på 3.500 kg eller 
derover er ikke tilladt. 
3.7 Trailere og/eller campingvogne er ikke tilladt. 

3.8 Det er obligatorisk for deltagerne at reservere plads på begge bilens fordøre, hvor 
klistermærkerne skal placeres. Målene er 38×28 cm. 
3.9 Ingen del af bilen eller dele som er sat fast på bilen, må række mere end 10 cm 
udenfor bilen. 
3.10 Det er ikke tilladt at have dele på bilen, som stikker udenfor bilens karosseri, som 
kan gøre skade på mennesker i tilfælde af en kollision. 
3.11 Hvis organisationen mener, at bilen ikke opfylder disse regler, gældende 
lovgivning eller andre krav fastsat af myndighederne, kan deltageren blive 
diskvalificeret og/eller forhindret i at starte i eventen. I dette tilfælde er der ingen 
tilbagebetaling af indbetalte beløb. 
3.12 Det er obligatorisk for deltageren at informere dennes forsikringsselskab vedr. 
deltagelse i The Carbage run 2023, Skandinavien. Dette vedrører forsikringen på den i 
eventen anvendte bil. 

 

Artikel 4 – Camping og Slutlokationer 

4.1  Et campingpas koster Kr. 69 euro pr. person for 6 nætter 

4.2  Faciliteterne på campsite er minimale, og der er ingen elektricitet. 

4.3  Åben ild og grill med kul er ikke tilladt på campsite. 

4.4  Efter midnat (kl. 0:00) skal der være totalt ro på campsite. 

4.5  På campsite og slutlokationer er det kun tilladt at køre med meget lav hastighed. 

4.6  Det er ikke tilladt at efterlade affald, når campsite og/eller slutlokation forlades. 

4.7  Deltagerne accepterer ovenstående betingelser, når campsite bookes. 
 

Artikel 5 – Reglement 

5.1 Ved tilmelding til denne event accepterer deltageren alle regler etc. i dette 
dokument og med alt andet skriftligt information, instruktioner og regler, som 
kommer fra organisationen. 
5.2 Overtrædelse af en regel resulterer i diskvalifikation og fjernelse fra eventen. 
Ingen tilbagebetaling af indbetalte beløb i dette tilfælde. 
5.3 Det er ikke tilladt at bryde de pågældende landes love og regler under eventen. 
Dette inkluderer alle trafik og færdselsregler/love, hastighedsbegrænsninger og 
nogen anden gældende lovgivning vedr. bilkørsel. 
5.4 Det er ikke tilladt at drikke alkohol i bilen eller køre i påvirket tilstand. 

5.8 Alle deltagerne skal bære gyldigt ID og kørekort gennem hele eventen. Deltagere, 
som kører bilen, skal have været i besiddelse af et gyldigt kørekort i mindst 2 år. 
5.9 Resultater og præmier er aldrig afhængig af hastighed og/eller tid. 

5.10 Det er ikke tilladt at samle ekstra personer op, som ikke er officielt tilmeldt, i løbet 



af eventen. 
5.11 Det er ikke tilladt at påføre skade på andre biler og/eller andre personers 
ejendele. 
5.12 Det er ikke tilladt at offentliggøre noget dokument, opgave, papirer og billeder 
etc. som kommer fra organisationen. Dette inkluderer sociale medier. 
5.13 Organisationen kan aldrig være ansvarlig på nogen måde i forhold til vejhjælp, 

reparationer, bilnedbrud, skader, bugsering etc. Organisationen tilbyder ingen 
service på disse områder. 
5.14 Hvis et forsikringsselskab nægter at udbetale skadeserstatning, kan 
organisationen aldrig blive holdt ansvarlig for dette på nogen måde. 
5.15 Alle deltagere skal være mindst 18 år gammel ved eventens start. 

 

Artikel 6 – Ansvarsfraskrivelse 

6.1 Ved deltagelse i The Carbage run 2023 fraskriver alle deltagere sig retten til at 
sagsøge og gøre juridiske krav mod organisationen. 
6.2 Organisationen kan aldrig holdes ansvarlig og/eller sagsøges for uheld, skade eller 
ansvarspådragende adfærd begået af en deltager, anden part/personer imod 
deltagernes biler og ejendele. 
6.3 Organisationen kan aldrig blive holdt ansvarlig og/eller sagsøgt for lovbrud begået 
af en deltager. 
6.4 Deltagerne er fuldt ud ansvarlige for egne handlinger og overholdelse af 
alle gældende love og regler og kan aldrig gøre organisationen ansvarlig for 
lovovertrædelser, de selv har begået. 

 
 
Artikel 7 – Udtrædelse 

7.1 Det er obligatorisk for deltagerne at informere organisationen så hurtigt som 
muligt, hvis de udtræder fra eventen pga. Bilnedbrud eller uheld. 
7.2 Omkostninger vedrørende bilnedbrud og/eller uheld kan aldrig kræves godtgjort af 
organisationen. 
7.3 Organisationen skal ikke yde nogen form for service, når en bil bryder sammen, 
ved uheld, ved skader, ved lovovertrædelser, bugsering af bil etc. 
 
Jeg har fuldt ud forstået indholdet af dette dokument. Jeg har læst alle sider og 
accepterer alle regler og betingelser i dette dokument.  



SE 
Artikel 1 

1.1 Där deltagare, chaufför eller liknande nämns i detta dokument refereras det till den 
deltagare som signerat dokumentet. 

1.2 Där bil, fordon eller liknande nämns i dokumentet refereras till det fordon som deltar i 
evenemanget, som angetts av deltagaren ovan. 

1.3 Där evenemanget, Carbage run, racet eller loppet nämns refereras till Carbage run 
2023. Skandinaviska deltagare kommer att lägga till det tyska Carbage run. 

1.4 När detta dokument nämner organisationen, event-arrangören etc. refereras till alla de 
personer som är delaktiga i att organisera Carbage run 2023. Detta är inklusive frivilliga, 
frilansare, externa leverantörer och alla andra som är med att skapa detta evenemang. 

1.5 Evenemanget Carbage run 2023 avhållas från 2:a juli 2023 till 6:e juli 2023 til 
Rumænien och 27. august til 31. august 2023 til Portugal. 
 
Artikel 2 – anmälan/bokning 
 
2.1 Bokningsavgiften är 399 euro per team/bil med två deltagare inkluderat. Extra 
deltagare kostar 49 euro per person. 
2.2 Organisationen har rätt att stänga av för bokning av platser om denna anser att det 
maximala antalet deltagande teams har uppnåtts. 
2.3 Om eventen avlyses för start pga. pandemi, force majeure etc. flyttar vi 
händelser till en ny datum. I detta fall kan deltagarna välja mellan att återbetala 
eller behålla biljetter till det nya datumet. 
2.4 Om Carbage run 2023 ställs in på grund av olycka, katastrof eller en för 
organisationen giltig anledning, har inte deltagarna rätt till nån återbetalning. 
2.5 Beslutet att ställa in loppet kan endast tas av arrangören, och är oåterkallelig. 
2.6 Det är möjligt att avboka din biljett utan beräkning inom 30 dagar efter registrering men 
senast 4 veckor före start. 
2.7 Registrering kan säljas via ticketswap.com fram till 4 veckor innan start.  
2.8 Det är obligatoriskt för alla deltagarna att skriva på detta regelverk. Länk for 
elektronisk signatur skickas via mail. 
2.9 Deltagarna kan lägga till teammedlemmar, ändra teamsammansättning och 
ändra bilinformation fram till 1 månad före evenemanget. 

 
Artikel 3 – Bilen/Fordonet 
 
3.1 Deltagarna kan endast delta i bilar som lever upp till gällande regler och lagar. 
3.2 Det är deltagarnas eget ansvar att bilen lever upp till dessa regler. 
3.3 Alla bilar ska vara försäkrade efter gällande lagar och regler. Trafikförsäkring är ett 
minimumskrav. 
3.4 Bilen ska vara godkänd av bilprovningen senast senast 3 dagar efter evenemangen. 
3.5 Bilen ska vara minst 20 år gammal vid evenemangets början. 
3.6 Kommersiella fordon med en bruttovikt på 3.500 kg eller över år inte tillåtit. 
3.7 Släp, trailers eller husvagnar är inte tillåtit. 

3.8 Det är obligatoriskt för deltagarna att lämna utrymme på bilens båda framdörrar 
där stickers skall placeras. Mått på stickers är 38 x 28 cm. 

3.9 Ingen del av bilen eller delar som är monterade får sticka ut mer än 10 cm från 
själva bilen. 
3.10 Det är inte tillåtit att ha delar på bilen som sticker ut från bilen, och kan göra 
skada på människor i händelse av en olycka. 
3.11 Om organisationen menar att bilen inte är konstruerad enligt reglerna ovan, eller 
gällande lagstiftning med mera, kan deltagarna bli diskvalificerade och/eller hindrat i att 
delta. I den typen av situationer, bortfaller även eventuella återbetalningsmöjligheter. 

http://www.ticketswap.com/


3.12 Det är obligatoriskt för deltagarna att informera deras försäkringsbolag om deltagelse 
i Carbage run 2023, Skandinavien. Detta är gällande för den inbokade bilen som ska 
användas i loppet. 

 
Artikel 4 – Camping och lägerområde 
 
4.1 Ett campingpass kostar 69 euro pr. Person för alla 6 nätter. 
4.2 Faciliteterna i lägerområdet är minimala, och det finns ingen EL. 
4.3 Öppen eld och grill med träkol är inte tillåtit på lägerplatsen 
4.4 Efter midnatt (kl. 00.00) ska det vara tyst och lugnt i lägret 
4.5 På lägerplatsen och destinationsplatser for delsträckor är det endast tillåtit att 
köra med låg hastighet. 
4.6 Det är inte tillåtit att lämna sopor när vi åker vidare från lägerplatsen eller 
destinationsplatser för delsträckor. 
4.7 Deltagarna accepterar ovanstående regler när campingpass och plats i lägret 
bokas. 

 
Artikel 5 – Regler 
 
5.1 Ved tilmelding til detta evenemang accepteras alla regler etc. i detta dokument och 
med all annan skriftlig information, instruktioner och regler, som kommer från 
organisationen. 
5.2 Brott mot regler resulterar i diskvalificering och borttagning från evenemang. Ingen 
återbetalning av det inbetalda beloppet i detta fall. 
5.3 Det är inte tillåtet att bryta mot respektive lands lagar och regler under evenemang. 
Detta inkluderar alla trafik- och trafikregler/lagar, hastighetsbegränsningar och annan 
tillämplig lagstiftning. biltävling 
5.4 Det är inte tillåtet att dricka alkohol under bilkörning eller påverkan. 
5.8 Alla deltagare måste ha giltig legitimation och körkort under hela evenemanget. 
Deltagare, som kör bil, måste ha innehaft ett giltigt körkort i minst 2 år. 
5.9 Resultat och priser beror aldrig på hastighet och/eller tid. 
5.10 Det är inte tillåtet att samla in extra personer, som inte är officiellt tilmeldt, i runt af 
händelsen. 
5.11 Det är inte tillåtet att orsaka skada på andra bilar och/eller andras egendom. 
5.12 Det är inte tillåtet att publicera dokument, rapporter, papper eller bilder etc. viss oro 
från organisationer. Detta inkluderar sociala medier. 
5.13 Organisationer kan aldrig vara ansvariga på något sätt i förhållande till vejhjælp, 
reparationer, bilnedbrud, skadestånd, bogsering mm. Organisationer erbjuder ingen 
service inom dessa områden. 
5.14 Om et försäkringsselskab nægter att utbetala skadeersättning, kan organisationerna 
aldrig hållas ansvariga för detta på något sätt. 

  5.15 Alla deltagare måste vara minst 18 år vid evenemangets start. 
 
Artikel 6 – Villkor och förbehåll 
 
6.1 Genom att delta i The Carbage run 2023 avsäger sig alla deltagare rättigheten att 
stämma eller på annat sätt göra krav gällande mot arrangören. 
6.2 Arrangören kan aldrig bli ansvarig för skador, vara sig på bilar eller personer i 
händelse av en olycka, eller vid skada orsakad genom oaktsamt beteende av en av 
loppets deltagare mot andra deltagares bilar eller egendom. 
6.3 Organisationen kan aldrig hållas ansvarig eller stämmas för lagbrott gjort av en av 
loppets deltagare. 
6.4 Deltagarna är till 100% ansvariga för egna handlingar och ett lagmässigt 
beteende, samt de kan aldrig hålla arrangören ansvarig för eventuella lagbrott de 
själva begått. 



 
Artikel 7 – Att avstå vidare deltagelse i loppet 
 
7.1 Det är obligatoriskt för deltagarna att informera arrangören så snabbt som möjligt, om 
de tänker lämna evenemanget/loppet på grund av mekaniska hinder, olycka eller annat. 
7.2 Kostnader vid mekaniska problem och/eller olyckor kan aldrig krävas ersatt av 
arrangören. 
7.3 Arrangören ska inte erbjuda nån form av service om en bil får mekaniska 
problem, är del av en olycka eller hållas tillbaka av polis/myndigheter på grund av 
lagbrott. 

 
Jag har läst reglementet ovan och till fullo förstått innebörden av detta dokument. Jag har 
läst alla sidor, och accepterar de regler och villkor som dokumentet innehåller. 
 


