Søknad om/ kontrakt for bruk av DNTs nettinnmelding
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Mobiltlf.:
Lisensnr.(brukernavn):
Sted/dato:

Poststed:
E-post:
Fødselsdato:
Signatur:

Søker må ha gyldig norsk trenerlisens, amatør eller profesjonell. Alle felter skal fylles ut.
1. Avtalevilkår for innmelding via DNTs nettjeneste
Mellom undertegnede ansvarlig trener og Det Norske Travselskap (DNT), inngås følgende
avtale om rett til å melde hester via DNTs nettinnmeldingssystem (www.travsport.no).
Avtalen er inngått når treneren har sendt inn denne søknaden om rett til å melde inn
hester via DNTs nettjeneste, i fullstendig utfylt og undertegnet stand, og DNT, etter fri
vurdering, har akseptert avtalen med treneren.
2. Brukernavn og passord
Rett til å melde hester via DNTs nettjeneste kan kun tildeles person som innehar gyldig
norsk trenerlisens. Etter DNTs godkjennelse mottar treneren et dokument inneholdende
det midlertidige passordet. Første gang treneren logger seg inn på nettjenesten ved hjelp
av brukernavnet (lisensnummeret) og det midlertidige passordet, må treneren bytte til et
eget valgt passord i henhold til det regelverk som framgår. Treneren forplikter seg til ikke
å skrive opp eller på annet vis oppbevare passordet slik at det kan komme
uvedkommende til anvendelse.
3. Innmelding via DNTs nettjeneste
Ved innlogging til DNTs nettjeneste angir treneren sitt brukernavn (lisensnummer), og sitt
personlige passord. Etter innlogging har treneren tilgang til aktuell treningsliste. Etter
registrert innmelding mottar treneren en tilbakemelding på hvilke innmeldingsopplysninger
som er registrert. Treneren er ansvarlig for alle innmeldinger registrert via
internettinnmelding, slik det framgår av DNTs løpsreglement § 7-4.
4. Stenging av brukerkonto
DNT har rett til, uten forutgående beskjed, å stenge en treners tilgang dersom DNT av
sikkerhetsmessige, tekniske eller andre grunner, finner det nødvendig.
5. Ansvarsbegrensning
All datakommunikasjon til og fra DNT skjer på trenerens egen risiko. DNT er ikke i noe
tilfelle ansvarlig for manglende innmeldinger, evt. påfølgende tap som for eksempel tap av
startmulighet.
6. Statistikkbehandling
Opplysninger registrert via nettinnmelding kan benyttes til statistikk av DNT eller norske
driftsselskaper.
7. Tvister
Tvist om denne avtale, dens tilkomst eller tilpasninger skal ikke bringes inn for de
offentlige domstoler, men behandles av DNTs interne selvdømmerettssystem etter de
gjeldende saksbehandlingsbestemmelser jf. DNTs lov § 15-1,3.
Denne avtalen er skrevet i to – 2 – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Et eksemplar av denne avtalen sendes: Det Norske Travselskap, Postboks 194, Økern, 0510 Oslo –
Faks: 22 95 60 60 – E-post: post@travsport.no
(skjema sendt via e-post må være skannet med underskrift).
Telefonnummer vil vises på nettsiden dersom du ikke krysser av nedenfor:
Ikke vis mitt telefonnr.:
OBS! E-postadressen vil være synlig på nettsiden for din profil.
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