Tävlingsvillkor
1. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att de uppgifter du lämnar om
dig och dina lagmedlemmar kommer att behandlas för att kunna administrera
tävlingen. I samband med turneringen kommer personuppgifter som namn,
efternamn och ort att publiceras på EFORUs kommunikationskanaler.
2. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till personuppgiftsbehandling
enligt ovan.
3. Ansvarig för tävlingen är: Event För Utveckling (EFORU).
4. För att delta i turneringen måste du vara minst 16 år, max 32 år. Deltagaren
behöver inte vara folkbokförd i Sverige för det nationella kvalet med vetskap att
om man vinner turneringen så måste man vara folkbokförd i Sverige, ha
uppehållstillstånd i Sverige och ett giltigt pass för att kunna åka.
5. Laget måste bestå utav minst 5 spelare och max 7 spelare.
6. Lagen meddelar i samband med registreringen när fotbollsmatcher spelas i
seriespelet. Utefter det fördelas grupperna och lagen får spela den dagen då
ingen match spelas, detta för att inte krocka med turneringen. Dock bör man ha
med sig att slutspelet spelas på torsdagen den 21 juni vilket inte går att ändra.
7. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade anmälan inte står i strid
med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan
part.
8. Registreringen är öppen fram till och med 2018-06-02.
9. Priserna i turneringen består av:
a. Ett herrlag och ett damlag som representerar Sverige i F5WC Shanghai 2018.
b. Hemma och borta kit för både herrlaget och damlaget.
c. Tur/retur flygbiljetter till alla lagmedlemmar i respektive klass till Shanghai, Kina.
i. Alla lagmedlemmar som skall åka behöver visum till Kina senast som blir
utfärdad senast Juli. Om någon saknar visum kommer personen i fråga inte
kunna åka med till Kina. EFORU kommer att hjälpa vinnarna att ansöka om
visum..
d. Minst en ledare per klass från EFORU som följer med på resan för att driva lagen framåt I
turneringen, utbyta kulturella utbyten, promota sportmannaskap, välmående, utveckling
och integration.
e. 6x hotellnätter i minst 4-stjärning hotell.
f. Transport till och från flygplats samt transport till och från evenemangsplatsen från
hotellet.
g. 3 måltider/dag för alla lagmedlemmar och ledare.
h. Galamiddag

10. De flesta regler och villkor utfärdas i enlighet med F5WCs villkor som finns på
f5wc.com.

11. Turneringen följer Five-a-Side regler med influenser från futsal. Mer om det på
www.eforu.se/Spelregler/Spelregler.pdf
12. En person kan endast tävla i ett lag under turneringen.
13. EFORU tar inte ansvar för konsekvenserna av eventuella tekniska svårigheter
eller problem som kan påverka endera anmälan till denna turnering.
14. EFORU tar inte ansvar för eventuella skador på spelare och kringkostnader som
kommer i samband med behandling.
15. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i
relation till turneringen kommer EFORUs beslut vara slutgiltigt och ingen
korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
16. Vid misstanke om fusk i något avseende äger EFORU rätt att diskvalificera
laget/personen. Detta liksom övriga beslut av EFORU kan inte överklagas.
17. Vinnaren kommer att kontaktas via telefon eller e-post. EFORU kommer att
försöka nå vinnaren under 2 arbetsdagar mella 25 juni – 1 juli 2018. Om inte
vinnaren gått att nå äger EFORU rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren
kommer att i första hand vara de som kom tvåa i turneringen, sedan trea, fyra
osv. Dessa kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på
EFORUs kommunikationskanaler. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot
kontanter eller mot andra varor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
18. Genom att delta i turneringen garanterar du att du uppfyller dessa villkor. EFORU
förbehåller sig rätten att diskvalificera lag/person som inte uppfyller ovan villkor.

