
STÆVNEBETINGELSER VED KØB AF STARTNUMMER TIL NCU
Ved tilmelding til NCU, accepterer du at al deltagelse sker på eget ansvar, ligesom du 
accepterer vores generelle regler, som du finder her.
Ved tilmelding til NCU accepterer du, at billeder og video taget af dig kan blive brugt 
kommercielt og offentligt.
Ved tilmelding til et NCU giver du NCU mediecrew tilladelse til at overflyve dig med en 
drone under stævnets afvikling. Droneflyvning sker i henhold til Trafikstyrelsens regler.
Ved tilmelding til et NCU, accepterer du at blive tilmeldt NCU nyhedsbrev, hvor du 
modtager deltagerinformation, startnummer, XTERRA-nyheder m.m.
Det er muligt at ændre navn på dit startnummer indtil 1 måned før stævnestart. Der vil 
blive pålagt et gebyr på kr. 95,- (plus gebyr fra Sportstiming).
For at overdrage et startnummer til en anden, skal du følge guiden beskrevet Nedenfor.
Ønsker du at give dit startnummer videre til en anden, har du mulighed for selv at gøre dette igennem 
Sportstiming senest 1 måned før:

1. Gå ind på www.sportstiming.dk
2. Log ind med dine egne log ind oplysninger
3. Tryk på ”Mine ordrer” i menu-bjælken
4. Tryk på ”Se tilmeldte” ude i højre side
5. Tryk på ”Skift ejer” ude i højre side
6. Indtast oplysninger på den nye deltager under ”Modtager” og tryk på ”Overfør”

Det er kun muligt at få refunderet prisen for sit startnummer ved fremvisning af gyldig 
lægeerklæring på skade eller sygdom og kvittering på tilmelding fra Sportstiming. 
Refundering kan ske indtil 1 måned før stævnestart og gøres her.
Hele beløbet refunderes frem til 2 måneder før stævnestart. Frem til 1 måned før 
stævnestart refunderes 50% af beløbet.
NCU kan ikke stilles til ansvar for glemte sager til et event eller bagage opbevaret i 
bagage-området på stævnepladsen.
NCU forholder sig retten til at lave ændringer i starttider og programmet helt frem til 
stævnet. Samt at foretage ændringer på antal kilometer, distancerne og ruterne helt frem 
til stævnet.
Du skal som minimum være fyldt 14 år i det pågældende år, for at deltage til NCU. I 
særlige tilfælde kan der dog gives dispensation til yngre deltagere.
Ved personskade eller skade på eget udstyr er det den involverede persons egen forskring 
der dækker. NCU kan ikke holdes ansvarlig for lægelige udgifter eller personerstatning.
NCU vil til enhver tid forsøge at tage beslutninger, der tilgodeser deltagernes sikkerhed. 
NCU kan ikke stilles til ansvar for evt. aflysning som følge af anbefaling fra myndigheder 
eller force majeure som f.eks. vejrforhold, der gør det uforsvarligt at afholde XTERRA.

http://running26.com/wp-content/uploads/2018/04/NCU-ST%C3%86VNEREGLEMENT-PDF.pdf
http://www.sportstiming.dk%22%20%5Ct%20%22_blank
https://podio.com/webforms/20080516/1364241

