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Deltagaravtal - Varvaros 2017: Andetag 
Detta avtal gäller mellan föreningen LRS (Lajvsällskapet romantiska sagor, 

org.nr. 875003-7197) samt dess deltagare på lajvet Varvaros 2017: Andetag, 

vilket äger rum 3-5:e november 2017. 

Deltagarens namn:  Deltagarens personnummer: 

 

………………………………….. ………………………………….. 

§1. Anmälningsavgiften till lajvet är antingen 250, 450 eller 600 kr. Den ska vara inbetald på 

LRS plusgirokonto senast 14 dagar efter att besked om plats på lajvet har meddelats 

deltagaren, alternativt den 2:a oktober 2017, beroende på vilket av dessa datum som 

infaller först. Avgiften på 250 kr innebär att en subventionering måste ha beviljats av 

www.larpfund.org. Besked om detta väntas i månadsskiftet augusti/september. Enbart 

ett fåtal biljetter kommer i så fall att subventioneras och arrangörerna själva avgör vilka 

som tilldelas dessa. Om subventioneringen inte beviljas har deltagaren rätt att dra 

tillbaka sin anmälan med full ersättning om detta görs inom en vecka från att denne har 

fått beskedet om subventioneringen, annars behöver deltagaren betala in de 

återstående 200 kronorna inom två veckor.  

§2. Den 3:e oktober 2017 kommer arrangörerna för lajvet att göra en översyn av antalet 

anmälda deltagare och därefter fatta ett beslut om huruvida lajvet genomförs eller inte. 

Skulle lajvet då ställas in får deltagarna givetvis tillbaka hela sin inbetalda 

anmälningsavgift. Om händelser utanför arrangörernas kontroll därefter inträffar som 

leder till att lajvet måste ställas in, t.ex. skogsbrand, allvarlig sjukdom eller liknande, 

återbetalas de pengar som inte redan har använts, jämnt fördelat till deltagarna 

§3. Deltagaren lovar härmed följande: 

a. Aktivt ta del av den information som finns på lajvets hemsida (www.varvaros.se). 

Detta gäller allt från fiktion till säkerhet och trygghetsinformation. 

b. Följa de fiktionstexter, dräktskick, utrustningskrav, säkerhetsföreskrifter, 

trygghetspolicy, övriga regler som finns på lajvets hemsida, samt arrangörernas 

anvisningar. 

c. Inte elda i egna eldgropar som inte har godkänts innan de grävts 

d. Att ingen eld, ljus, kamin eller annat någonsin kommer att lämnas utan direkt tillsyn 

och övervakning. Lågan ska kunna ses direkt utan att någon tältduk eller liknande 

är i vägen 

e. Att inte använda spritkök i byggnader eller tält. (Gaskök får användas om de är 

under ständig tillsyn/övervakning.) 

http://www.larpfund.org/
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f. Gas och fotogenkaminer får användas om det finns en fungerande brandvarnare 

monterad i taket och brandsläckare (pulver, minst 2 kg) finns tillgänglig. Kaminer 

skall även ha tippskydd. 

g. Om gasolflaskor tas med till området skall arrangörerna informeras om detta vid 

incheckningen, samt gärna även i förväg via e-post.  

h. Inga luftmadrasser utan rejäl isolering undertill, tillåts ligga på marken eller 

liknande. Använd liggunderlag och gärna flera. 

i. Deltagaren ansvarar själv för att säkra tillgång till grundläggande första hjälpen, 

egenvård, mediciner med mera.  (Arrangemanget stöttar med extra resurser vid 

akuta lägen.) 

j. Det är den enskilda lajvarens ansvar att förbereda sig på blött, kallt och mörkt läge 

så att dennes, och andras, lajvupplevelse inte menligt påverkas av väder och vind. 

Det är alltså inte bara den egna upplevelsen utan även andras som kommer att 

påverkas negativt om det brister i förberedelser 

k. Deltagaren lovar att behandla sina medlajvare, arrangörer och övriga funktioner 

med respekt. 

l. Rökning får endast ske på off-området (parkeringen) eller annan plats på gott 

avstånd från byn, tält och andra spelplatser. Rökare ansvarar själva för att inte 

orsaka andra obehag, samt för att omhänderta sina egna cigaretter och annat 

nikotinrelaterat avfall på ett brandsäkert sätt, till exempel genom att använda en 

bärbar askkopp med lock. 

m. Alkohol och droger är fullständigt förbjudet under arrangemanget, från att 

deltagaren anländer till området tills att denne åker därifrån. Alkohol med en styrka 

på över 2,25% (lättöl) får varken medföras eller förtäras på området. Deltagare får 

inte heller vara påverkade av sådana substanser. Vi arrangörer förbehåller oss 

rätten att kräva att deltagaren gör ett blåstest om misstanke om alkoholförtäring 

föreligger. Går deltagaren inte med på detta, om testet visar positivt eller om vi 

påträffar alkohol/droger i deltagarens ägo kommer denne omedelbart att bli avvisad 

från området. 

§4. Arrangörerna förbehåller sig rätten att avvisa deltagare som bryter mot ovanstående 

regler, inte följer arrangörernas och/eller trygghetsvärdarnas anvisningar, skadar lajvet 

och/eller andra deltagare eller beter sig kränkande mot andra närvarande.  

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Underskrift, deltagare  Underskrift, Karl Victorin 

   Huvudarrangör och firmatecknare  

………………………………….. för föreningen LRS 

Datum för underskrifterna 

 


