Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no
Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som
foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet nedenfor.
Vilkår og betingelser for deltagerens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no
(avtale versjonsnummer 1.0)
Generelt
Med Deltager menes person som benytter Participant.no i forhold til noe en virksomhet/ Organisator
tilgjengeliggjør via Participant.no og som gjelder konteksten Arrangement, medlemskap o.l.
Med Organisator menes den person, virksomhet og-/ eller juridiske enhet som har tilbudt og tilgjengeliggjort
noe via Participant.no.
Participant.no er en påmeldings-, registreings- og betalingstjeneste som fungerer som et mellomledd mellom
den enkelte Organisator og Deltager. Tjenesten selger deltagelse til ulike typer av aktiviteter.
www.Participant.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte aktivitet, dets kvalitet eller innhold.
www.Participant.no refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst aktivitet. Eventuelle forepørsler
vedrørende refunderinger, for medlemskontingent, deltageravgift eller annet, må rettes til den respektive
Organisator.
Disse brukerbetingelsene gjelder som bruker av Participant.no ved å bli-/og eller være Deltager av en
Organisators publiserte tilbud via www.Participant.no. Brukerbetingelsene utgjør sammen med din påmelding,
blir bekreftet pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen.
Brukerbetingelsene og annen informasjon på www.Participant.no er kun tilgjengelig på norsk. Betingelsene
nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene
som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på bekreftelsen. Endringer i brukerbetingelsene
vil fortløpende publiseres på www.Participant.no.
1. Parter
Tilbyder av tjenesten www.Participant.no er Cotech AS, Bankplassen 1a, 0151 Oslo, org.nr. 982 111 986, e-post
support@participant.no og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Bruker av tjenesten er den person eller
juridisk enhet som gjennomfører innmeldingen eller påmeldingen, og blir i det følgende benevnt '"du", "deg",
"din" eller "ditt".
2. Gjennomføring av:
For at du skal føle deg trygg på hvordan du melder deg/dine på, har vi beskrevet påmeldingsprosessen som
består av følgende punkter:


Søking etter og valg av arrangement



Påmelding



Kontroll av påmeldingen



Valg av betalingsmåte



Bekreftelse/kvittering for påmelding

3. Bestillingsvilkår
Når vi mottar registrering, vil vi bekrefte denne og automatisk sende en kvittering til deg på den e-post
adressen du oppga ved registrering. Les nøye gjennom kvitteringen når du mottar den, og undersøk om
kvitteringen er i overensstemmelse med den påmeldingen du har gjort.
4. Opplysninger om tjenesten
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon som den enkelte
Organisator har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi
ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vårt nettsted, vår markedsføring eller på annen måte.
5. Priser
Totalkostnaden for registreringen vil fremkomme før registreringsprosessen avsluttes. Prisen som fremkommer
vil inkludere alle utgifter forbundet med registreringen.
6. Betaling
A) med Kort/online betalingsmetode
Din registrering gjøres opp med bruk av et av de betalingskort/online betalingsmetoder som til enhver tid tilbys
gjennom tjenesten og som Organisatoren har tilgjengeliggjort.
Din registrering blir belastet ditt betalingskort når påmeldingen er blitt bekreftet ved e-post. Dersom
kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke
registreringen/påmeldingen kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om
at kortet er avvist av kortutsteder.
Registrerings/innbetalingstransaksjoner vil fremkomme med benevnelsen Participant.no på din kontooversikt.
B) med Faktura
Dersom Organisator har valgt faktura som betalingsmetode vil din registrering være gyldig idet din innbetaling
er godskrevet Organisatorens oppgitte konto.
7. Undersøkelse av innmeldingen/påmeldingen
Etter at du har foretatt en innmelding/ påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om
kvitteringen er korrekt.
8. Avlyst arrangement eller endringer i arrangement
I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret er det Organisatorens ansvar å opplyse om dette via e-post til
alle påmeldte. Organisatoren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst
arrangement. Participant.no refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst arrangement.
Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte Organisator.
9. Personopplysninger
Registrering, lagring og bruk av opplysningene vil skje innenfor rammene av norsk lovgivning på området.
Participant.no lagrer kun opplysninger til statistisk bruk, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg
og Organisator samt kommunikasjon vedrørende vår produktportefølje.
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Organisator kan bygge register. Cotech vil ikke utlevere informasjon til tredjepart uten aktivt samtykke fra
brukeren. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:


du har samtykket til utleveringen, eller



når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen, eller



i lovbestemte tilfeller.

Hvis du ønsker å endre/slette personopplysninger kan du kontakte oss på e-post support@Participant.no.
10. Angrerett
Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven §19b).
11. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn
for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for
domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
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