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REGISTRERING I TURNERING 

FULLT NAVN: 

 

____________________________________________ 

TURNERING: 

 

____________________________________________ 

FØDSELSDATO: 

 

____________________________________________ 

ADRESSE: 

 

____________________________________________ 

POSTNUMMER: 

 

____________________________________________ 

STED: 

 

____________________________________________ 

BANKKONTONUMMER: 

 

____________________________________________ 

EPOST: 

 

____________________________________________ 

VILKÅR OG BETINGELSER 

Disse PPL vilkårene for bruk ("Avtalen") bør leses av 

deg i sin helhet før du deltar i pokerturneringen. Ved 

registrering til en Turnering for første gang under en 

Event, skal en spiller ("deg" eller en "spiller") signere 

og akseptere vilkårene og betingelsene fastsatt her. 

Spillere som nekter å signere og akseptere vilkårene i 

denne Avtalen vil ikke få lov til å spille.  

Vennligst merk deg at denne Avtalen utgjør en lovlig 

bindende avtale mellom deg og partypokerLIVE ("vi" 

eller "PPL"). Denne Avtalen sammen med vilkårene og 

betingelsene til Eventen som du finner på 

http://www.norgesmesterskapetipoker.no/turneringe

r utgjør hele forståelsen mellom PPL og deg, og 

erstatter alle tidligere avtaler mellom PPL og deg, i 

forbindelse med dens innhold. Du anerkjenner herved 

at du ikke vært avhengig av noen representasjon eller 

forsikringer, enten skriftlig eller muntlig gjort av PPL 

andre enn de som uttrykkelig er angitt i denne 

Avtalen. Du samtykker i at PPL vil ha rett til fritt å 

overdra sine rettigheter, lisenser og/eller plikter, helt 

eller delvis, etter denne Avtalen til enhver part uten 

varsel til deg.  

Du spesifikt erkjenner og godkjenner at hver 

Turnering kan bli fotografert, vist på TV, webcast eller 

på andre måter kringkastet direkte eller med en 

forsinkelse, og at PPL og/eller turneringsledelsen skal 

ha retten, etter eget forgodtbefinnende, å 

beslaglegge spillere i enhver form for spill i 

Turneringen for å sikre at vilkårene og betingelsene i 

denne Avtalen, og spilleres etikette overholdes til 

enhver tid under en slik Turnering.  

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og fullt forstått 

vilkårene og betingelsene i denne Avtalen og 

godkjenner å følge dens vilkår og betingelser. 

SPILLERS SIGNATUR: 

 

____________________________________________ 

DATO: 

 

____________________________________________ 

1. Du erkjenner og godkjenner herved at du ikke har 

rett til å bli sponset (enten direkte eller indirekte) til 

noen Event av en tredjepart som er en Uautorisert 

Operatør (som definert under) ei heller har du rett til 

å bære logoer eller reklame for noen Uautorisert 

Operatør. Dersom PPL avgjør, etter eget 

forgodtbefinnende, at du har blitt sponset inn til en 

Event av en Uautorisert Operatør og/eller du bærer 

logo eller reklame for en Uautorisert Operatør har de 

rett til å kreve (inkludert ved å instruere 

arrangørstedet og/eller turneringsledelsen til en 

Event til å handle på deres bestemmelse) at du 

øyeblikkelig fjerner logo eller reklame og/eller 

diskvalifiserer deg fra Eventen. Du frasier deg alle krav 

du ellers kan ha mot PPL under slike hensyn. 

2. Spillere må registrere seg for å kunne delta i en 

Turnering. PPL vil, etter eget forgodtbefinnende, la 

spillere registrere seg via PPL-systemet. Ved Eventer 

hvor vi bruker PPL-systemet, vil du motta et PPL-kort 

når du registrerer deg for første gang.  

3. Der hvor PPL-systemet brukes vil du måtte gi PPL 

enkelte personlige detaljer om deg selv for å kunne 

registreres i PPL-systemet. Din erkjennelse og 

godkjennelse til at din personlige informasjon er riktig 

og kan bli lagret av oss og brukes i PPL-systemet og 

kan bli behandlet av oss i jurisdiksjonen hvor Eventen 

avholdes. Din personlige informasjon kan brukes av 

oss for hvilken som helst av de følgende grunnene:  

i. for å identifisere deg ved ankomst til en Turnering; 

ii. for å vise data relatert til resultater fra Turneringer, 

og på ledertavler; 

iii. for å sende deg informasjon om eventer og 

nyheter angående våre live-eventer i Norge; 

iv. for å kommunisere med deg angående utbetaling 

av premier;  

v. og av interne, administrative hensyn. 

4. Du samtykker herved at vi vil behandle din 

personlige informasjon og bruke slik informasjon til 

formålene fastsatt over. Vi og andre medlemmer av 

PPL-gruppen kan noen ganger sende deg informasjon 

om eventer og nyheter eller informasjon om nye 

tjenester og for å gi deg kundeservice. Hvis du ikke 

lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev, kan du 

reservere deg mot å motta dem ved å følge 

instruksjonene i hvert nyhetsbrev. 

5. På Eventer hvor PPL-systemet brukes: 

a. Må du ha PPL-kortet ditt for å registrere deg til en 

Turnering, med mindre du registrerer deg for første 

gang og derfor vil få et PPL-kort ved registreringen.  

b. Dersom du vinner en premie i en Turnering vil du 

bli bedt om PPL-kortet som vil hjelpe til med å koble 

riktig premie til deg i PPL-systemet. Du vil få en 

kvittering som viser din plassering i Turneringen og 

beløpet du har vunnet.  

6. PPL-kortet gis ut av og skal forbli eiendommen til 

PPL som kan, til enhver tid, begrense eller avslutte 

dets bruk eller bruken av PPL-systemet eller endre 

eller tilpasse betingelsene for deres bruk. Videre kan 

PPL avvise og utstede, trekke tilbake eller kansellere 

PPL-kortet når som helst dersom de har grunn til å tro 

at du: 

i. har misbrukt eller forsøkt å misbruke PPL-kortet; 

og/eller 

 ii. har brutt eller forsøkt å bryte ett av vilkårene 

relatert til bruken av PPL-kortet som du ble varslet om 

av PPL eller noen av deres samarbeidspartnere; 

og/eller 

 iii. har deltatt i enhver form for støtende, useriøs 

eller voldelig oppførsel eller oppgitt falsk eller 

misvisende informasjon enten i relasjon til din 

godkjenning, kvittering eller bruk av PPL-kortet. 

7. PPL, deres samarbeidspartnere og 

lisensinnehavere, er alene om alle rettigheter i PPL-

systemet, inkludert kopibeskyttelse, 

handelshemmeligheter og andre rettigheter. 

Uttrykket «partypokerLIVE» og domenenavnet 

«mypartypokerlive.com» er varemerkene, 

tjenestemerkene, symbolene, handelsnavnene 

og/eller domenenavnene til PPL og/eller deres 

gruppe-selskaper og/eller deres lisensinnehavere, og 

disse enhetene reserverer alle rettigheter til slike 

varemerker. 

8. PPL-kortet (sammen med all informasjon lagret i 

det) er ikke overførbart, kan ikke kopieres og skal 

bare brukes av deg til formålene uttrykkelig tillatt av 

PPL. 

9. PPL og deres samarbeidspartnere reserverer retten 

til å utsette, stoppe, modifisere, fjerne eller legge til i 

alle PPL-systemene etter eget forgodtbefinnende med 

øyeblikkelig effekt og uten forpliktelse til å gi deg 

beskjed. 

10. Det forblir ditt ansvar å holde PPL-kortet trygt så 

snart det har blitt registrert og bevilget til deg. PPL og 

deres samarbeidspartnere vil ikke holdes ansvarlige 

for noe tap som fremkommer dersom du ikke klarer å 

holde PPL-kortet trygt. 

11. Ingen spiller vil på noen Event tillates å bære eller 

ha på seg noen logo eller reklame for noen spill-

operatør, eller annen operatør, som ikke tillates å 

lovlig reklamere ifølge lovverket.    

12. Ingen logoer eller reklame av noe slag på 

spillerens klær eller kropp vil tillates under Eventet 

annet enn logoer og reklame som etterfølger det 

fastsatte i klausul 11 over. 

http://www.norgesmesterskapetipoker.no/turneringer
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13. PPL reserverer retten til å ta opp eller vise enhver 

del av Eventen på TV eller webcast til enhver tid. 

Spillere kan bes om å sitte ved et pokerbord som har 

blitt opprettet med formålet å filmes for TV eller 

webcast fra Eventen (heretter referert til som et "TV-

bord").  

14. PPL og turneringslederen vil bruke skjønn for å 

godkjenne klær og tilbehør spillere har på seg under 

Eventen. De vil også ha retten til å fjerne alle logoer, 

bilder eller ord på spillernes klær og tilbehør, som i 

PPL eller turneringslederens mening ikke følger 

kravene til kringkasteren, PPL eller ethvert 

tilsynsorgan. 

15. Ingen form for firmanavn og/eller reklamelogoer 

andre enn de som er i samsvar med klausul 23 over 

tillates på TV-bordet og under enhver form for filming 

inkludert, men ikke begrenset til, idretts og mote-

merker. Enhver spiller som har på seg klær eller er i 

besittelse av objekter (f.eks. kortbeskyttere) som 

bryter denne regelen vil ikke kunne delta på et TV-

bord før nevnte objekt og/eller plagg er erstattet 

og/eller fjernet. PPL reserverer retten til å fjerne eller 

endre spilleres sponsorlogoer etter eget 

forgodtbefinnende dersom nevnte logo ikke er i 

samsvar med lokale lover eller 

kringkastningsstandarder. 

16. Du gir ugjenkallelig PPL og selskapene innen PPL-

gruppen alle rettigheter, samtykker og lisenser 

nødvendig til å la PPL, selskapene innen PPL-gruppen 

og deres stedfortredere for å gjøre best mulig bruk 

(inkludert, uten begrensning, å reprodusere, 

distribuere, endre, tilpasse, vise offentlig, sende på 

TV, via Internett og gjennom andre meter for 

kommunikasjon og lage avledende arbeider) av ditt 

bilde, person, fotografi, stemme, navn, film- og 

lydopptak som inneholder deg, som fotografert, spilt 

inn eller kringkastet av eller på vegne av PPL eller 

selskaper innen PPL-gruppen eller deres 

stedfortredere ("Bidraget") gjennom universet i all 

fremtid og vederlagsfritt av alt og alle betydninger i 

alle og alt av media, uansett nå kjente eller senere 

utviklet eller utarbeidet, i ethvert program hvor ditt 

Bidrag har blitt spilt inn og alle andre programmer og 

alt annet innhold inkludert, uten begrensning, i 

relasjon til strømming av vår dekning fra en Turnering 

på Internett, produksjonen og distribusjonen av 

videoblogger fra en Turnering på Internett og 

produksjonen og utgivelsen av reklamer for, eller 

andre markedsføringsmateriale relatert til, en 

Turnering, eller pokerturneringer eller online poker-

nettsider assosiert med PPL-merkenavnet. Du sier deg 

enig i fotografi, opptak og/eller live gjengivelse av 

Bidraget. 

17. Du frigir herved PPL, dets tilknyttede selskaper og 

deres tillatte stedfortredere fra og mot ethvert krav, 

skader, ansvar, kostnader og utgifter som følge av 

brudd på enhver rett til privatliv, reklame eller 

personlighet som du har, eller krenkelse av 

opphavsrett eller andre proprietære rettigheter som 

du eier eller hold, basert på eller relatert til enhver 

bruk av Bidraget under følgende lisenser og 

rettigheter gitt her. Den foregående utstedelsen skal 

være bindende for deg og dine arvinger, 

avtalepartnere og juridiske representanter.  

18. Du erkjenner og godtar at PPL utelukkende eller 

deres samarbeidspartnere (dersom Turneringen 

organiseres og arrangeres av en slik 

samarbeidspartner) utelukkende eier alle rettigheter, 

titler og interesser, inkludert, uten begrensning, alle 

opphavsrettigheter og andre rettigheter til 

intelektuell eiendom, i og til bidrag og eventuelle 

avledninger derav. I den grad eierskap av Bidraget 

ikke automatisk tilhører PPL eller en slik 

samarbeidspartner, tilordner du herved PPL og slike 

samarbeidspartnere alle rettigheter, titler og 

interesse i og til Bidraget og samtykker i å levere alle 

dokumenter rimelig forespurt av PPL eller slike 

samarbeidspartnere å effektuere det foregående. 

19. I anerkjennelse av behovene til film, webcast og 

TV-produksjon, skal PPL og deres samarbeidspartnere 

ha rett til å redigere, kopiere, legge til, ta fra, tilpasse 

eller oversette Bidraget etter eget skjønn, og i forhold 

til Bidraget, fragir du deg ugjenkallelig fordelene og 

samtykker til ikke å hevde noen bestemmelse i loven 

kjent som "moralske rettigheter" eller noen lignende 

lover i noen jurisdiksjoner. Du samtykker i at PPL og 

deres samarbeidspartnere ikke er forpliktet til å 

kringkaste, vise og/eller på annen måte utøve noen av 

de rettigheter og lisenser gitt her. 

20. Du godtar å utføre enhver fornuftig forespørsel fra 

PPL under enhver Event hvor du deltar for å hjelpe til 

med publisering, kringkastning, webcasting eller 

promotering av Eventen.  

21. Du godtar å avsløre hullkortene under enhver 

Turnering til det skjulte kameraet på TV-bordet og 

enhver nekt til å gjøre dette kan føre til 

diskvalifikasjon fra Eventen uten at noen 

premiepenger blir delt ut og ingen tilbakebetaling gitt. 

22. Spillere må gjøre seg tilgjengelige til å stille på 

pressekonferanse og/eller intervjuer for TV på ethvert 

rimelig tidspunkt under enhver Event dersom PPL 

eller turneringsledelsen ber om det. 

23. PPL reserverer retten til å legge til eller tilpasse 

alle regler for turneringer og eventer, slik de ser 

passende. Dette vil gjøres i spillets beste interesse og 

alle spillere vil bli informert om slike endringer når de 

skjer. 

24. Du vedkjenner og godtar at enhver spiller som 

spiller på et TV-bord under enhver Turnering kan bes 

om å gi fra seg alle elektroniske enheter inkludert 

hodetelefoner til en oppnevnt representant for 

turneringen før de tar sitt sete før spillet starter. I 

tilfeller hvor slike krav fremføres, vil alle spillere som 

bryter denne regelen bli øyeblikkelig diskvalifisert fra 

Turneringen og alle slike spilleres sjetonger samlet 

opp til tidspunktet for diskvalifiseringen, og slike 

spilleres hovedinnkjøp til Turneringen, regnes som 

tapt dersom turneringslederen bestemmer det. 

25. Under alle sendinger godkjenner og godtar du at 

spillere på TV-bord ikke tillates å kommunisere med, 

tilnærme, eller på noen måte ta kontakt med noen 

person, inkludert, uten begrensning, alle 

publikummere og utnevnte representanter for TV-

produksjoner og webcaster, med mindre slik 

kommunikasjon er relatert til tekniske problemer med 

filmingen, under varigheten til TV-bordet, og at 

enhver spiller som bryter denne regelen vil kunne 

straffes med, uten begrensning, straffene beskrevet i 

klausul 24 over. 

26. Under alle sendinger godkjenner og godtar du at, 

dersom det etterspørres av PPL eller en 

samarbeidspartner (dersom Turneringen organiseres 

og driftes av en slik samarbeidspartner), alle spillere 

må forbli innen forhåndsdefinerte områder under alle 

pauser i spillet under varigheten til TV-bordet, og at i 

slike tilfeller vil spillerne ikke kunne forlate disse 

områdene, på noe tidspunkt, uten følge fra en 

oppnevnt representant for turneringen. Du 

godkjenner og godtar videre at det kan kreves at 

spillere viser hullkortene sine til hullkort-kameraer på 

TV-bordet i hver hånd de får utdelt, med mindre 

spilleren har erklært at de spiller hånden 'blindt'. PPL, 

eller samarbeidspartneren, skal ha retten til å stoppe 

spillet, innenfor rimelighetens grenser, på TV-bordet 

frem til alle hullkort er vist av alle aktive spillere.  

27. Du godkjenner og godtar at PPL, en 

samarbeidspartner (dersom Turneringen organiseres 

og driftes av en slik samarbeidspartner), eller noen av 

deres oppnevnte representanter, skal ha retten til å 

stoppe eller forsinke spill på TV-bordet til ethvert 

tidspunkt, og at det kreves at spillere gir PPL, eller en 

slik samarbeidspartner, retten til å legge til, stoppe 

eller endre pauser i spillet der hvor fornuften krever 

det.  

28. Du godkjenner og godtar at spillere på 

finalebordet i Turneringen bare tillates å diskutere 

enhver form for avtaler eller omdeling av 

gjenværende premiepott mens de sitter ved bordet, 

og at en oppnevnt representant for turneringen må 

være til stede under alle slike diskusjoner og at 

etterfølgende avgjørelser relatert til premiepottens 

omfordeling vil offentliggjøres. 

29. PPL forbeholder seg retten til å kansellere eller 

endre enhver Event eller Turnering etter eget skjønn. 

30. En kopi av gjeldende regler er tilgjengelig for alle 

spillere ved Eventen. Eventuelle endringer til reglene 

vil publiseres på Eventens nettside og annonseres til 

spillerne før Eventen begynner.  

31. Ledelsen reserverer retten til å nekte enhver 

person adgang til enhver og alle Turneringer i tillegg 

til turnerings- og event-områdene. Individer som 

utelukkes av turneringens sponsor, partner eller 

spillested er ikke godkjente for adgang til turnerings- 

og event-områdene. 

32. Premier og adganger (innkjøp) kan ikke overføres. 

Vinnerne er ansvarlig for betaling av alle skatter, 

lisenser, registreringer og andre avgifter knyttet til 

turneringspremier. Premier utbetales som 

bankoverføring, og spillere bes om å oppgi 

identifikasjonsdokumenter for å etterkomme de 

internasjonale anti hvitvaskings-lovene. 

33. Dersom du er diskvalifisert fra en Turnering, skal 

du miste hele innkjøpet ditt og skal ikke ha rett til 

noen turneringspremie eller være med i beregningen 

for noen annen premie som du kan ha kvalifisert deg 

for ved tidspunktet du ble diskvalifisert. 

34. Force Majeure. PPL skal ikke holdes ansvarlig for 

noen forsinkelse eller feil i å utføre sine plikter til deg 

under denne Avtalen eller andre steder inkludert 

(men ikke begrenset til) noen plikt til å tilby en 

garantert premiepott, i tilfeller hvor handlinger, 

eventer, unnlatelser eller ulykker utenfor rimelig 

kontroll fra PPL inkludert (men ikke begrenset til) 

brann, eksplosjon, tilfeldig skade, flom, jordskjelv, 

ekstreme værforhold, overnaturlige hendelser eller 

andre naturkatastrofer, krig, trussel om krig, 

terroristangrep, borgerkrig, sivile opptøyer eller 

frivillig eller tvungen etterfølgelse av enhver lov 

(inkludert svikt til å gi noen nødvendig lisens eller 

samtykke eller enhver endring i loven eller tolkning av 

loven). 

35. Vi forbeholder oss retten til å endre denne 

Avtalen til enhver tid; og derfor bør du gå gjennom 

den mest oppdaterte versjonen hver gang før din 

deltakelse i enhver Turnering. 

36. Vilkårene i denne Avtalen skal være underlagt og 

forfattet i samsvar med de norske lover for 

pokerturneringer. 


