
 
 

 
 
 

CITYFLOW   RACE   -TAPAHTUMAAN   OSALLISTUMISEN   EHDOT   JA   RISKIT  
Haluamme   olla   rakentamassa   mahdollisimman   mielekästä   ja   turvallista   tapahtumaa,   joten   olemme   
koonneet   tähän   tapahtumaan   liittyviä   ehtoja   ja   riskejä.   Toivomme   Sinun   lukevan   tämän   huolellisesti  
läpi   ennen   ilmoittautumista.  
 
   
  
Ennen   tapahtumaan   osallistumista  

● Tunnet   itsesi   terveeksi   sekä   kykeneväiseksi   osallistumaan   tapahtumaan.   
Emme   suosittele   tapahtumaa   raskaana   oleville.   

● Tiedostat   tapahtuman   luonteen   sekä   siihen   liittyvät   riskit   (tapaturmat,   loukkaantumiset,   
sairaskohtaukset).  

● Olet   tietoinen,   että   tapahtuman   järjestäjä     ei     vakuuta   sinua   reitillä,   tapahtumapaikalla,   sieltä  
poistuttaessa   tai   sinne   saavuttaessa.   Huolehdit,   että   sinulla   on   voimassa   tarvittavat  
tapaturmavakuutukset.  

● Kilpasarjan   ikäraja   on   18v.   Hupisarjaan   saavat   osallistua   16   vuotta   täyttäneet,   mutta   heidän   tulee  
toimittaa   huoltajan   suostumus   ennen   tapahtuman   alkua.   Suostumuksesta   on   käytävä   ilmi,   että  
tapahtuman   ehtoihin   ja   riskeihin   on   tutustuttu   yhdessä.   

● Perhesarjaan   saa   lähteä   yksi   12-17v.   nuori   aikuisen   seurassa.  
● Osallistumalla   vapautat   CityFlow   Race   -tapahtuman   järjestäjän   kaikesta   vastuusta   sinulle  

mahdollisesti   aiheutuvista   terveyteen   tai   omaisuuteen   kohdistuvista   vahingoista.  
  
 
Tapahtumassa  

● Tapahtumapaikkana   ja   ympäristönä   toimii   pääasiassa   kaupunkialue,   jossa   tulee   ehdottomasti   
noudattaa   liikennesääntöjä   sekä   ottaa   muut   kulkijat   huomioon.  

● Liikkuessasi   rastilta   toiselle   noudatat   ehdotonta   valppautta   ja   varovaisuutta,   liikennesääntöjä   
unohtamatta.  

● Huomioit   muut   kaupungilla   liikkujat.  



 
 
 

● Rastit   suoritat   omien   taitojen   rajoissa,   omalla   vastuulla.   Tapahtumassa   on   myös   fyysisiä   rasteja,   
joissa   loukkaantumis-   ja   tapaturmariski   on   suurempi.  

● Kuuntelet   aina   tarkasti   rastinpitäjän   ohjeet.   Rasteilla   on   henkilökuntaa   takaamassa   rastien   oikean  
suoritustekniikan   sekä   huolehtimassa   osallistujien   turvallisuudesta.    Rastin   voi   aina   jättää  
suorittamatta,   jos   sinulla   on   tehtävästä   epävarma   olo   tai   koet   rastin   suorittamisen  
ahdistavaksi   tai   liian   haastavaksi.  

● Ymmärrät,   että   tapahtuman   fyysisistä   osuuksista   voi   tulla   pieniä   kolhuja   ja   mustelmia,   vaikka  
turvallisuus   on   jokaisella   rastilla   otettu   huomioon.  

● Suorittaaksesi   vesirasteja,   sinun   tulee   olla   uimataitoinen.   
Mikäli   et   ole,   et   voi   osallistua   vesirasteille.  

● Tapahtumaan   on   kiellettyä   osallistua   alkoholin   vaikutuksen   alaisena.  
● Huomioit   myös   muut   osallistujat,   vaikka   pienessä   kisailuhengessä   kulkisittekin.   

Liikutaan   hyvällä   fiiliksellä,   muita   tsempaten!  
 
 
 

Tervetuloa   mukaan!   Tehdään   tapahtumasta   yhdessä   kaikille   hauska   sekä   ikimuistoinen   päivä!  
 
 
 
 

ILMOITTAUTUMALLA   CITYFLOW   RACE   -TAPAHTUMAAN   
HYVÄKSYT   TAPAHTUMAN   EHDOT   JA   RISKIT.  


