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Villkoren gäller Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelnings skidläger i Åre vecka 8 år 2021 (nedan kallat resan). 

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Friluftsfrämjandet Lund som researrangör (nedan kallad FF Lund) och deltagare samt 

praktikanter (nedan kallade resenären) som köper resan.  

FF Lunds hemsida:  www.friluftsframjandet.se/lund kallas nedan hemsida. 

Med reseansvarig nedan menas den eller de huvudledare som namnges i resans information på hemsidan. 

§ 1. Avtalet 

Den som bokar och är betalningsansvarig ska vara fyllda 18 år vid bokningstillfället. 

Reseansvarig har rätt att neka resenär om hen ej uppfyller de krav som specificeras på hemsidan. 

Besked lämnas då till resenären både muntligt och skriftligt (om minderårig lämnas besked till vårdnadshavare), och därefter 

återbetalas erlagd anmälningsavgift (till den som bokat resan). 

FF Lund har rätt att ställa in resan vid ledarbrist, vid för få anmälda resenärer eller pga. orsaker kopplade till pandemin. 

Erlagd anmälningsavgift/reseavgift återbetalas då men någon ersättning utöver detta ges inte. 

I mån av plats kan resenären erbjudas något av våra andra skidläger. 

§ 2. Bokning av resan och betalning av priset för resan 

Resenären bokar en plats genom att senast måndagen 30 november 2020 anmäla sig via vår hemsida. Anmälan är bindande. 

Därmed ska faktura på anmälningsavgiften betalas. Fakturan mejlas ut, och sista betaldatum är 15 december 2020.  

Resterande reseavgift, s.k. slutavgift, faktureras i början av januari 2021 och ska betalas i sin helhet enligt fakturans förfallodatum. 

Har resenären via FF Lund bokat skidhyra faktureras den separat efter hemkomst, och även den ska betalat i sin helhet enligt 

fakturans förfallodatum. 

§ 3. Resenärens rätt till avbeställning av resan 

FF Lund säljer inte avbeställnings- eller reseförsäkringar. Vi rekommenderar därför att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag och 

köper till detta om det ej ingår i t ex hens hemförsäkring. 

Resenären har rätt att avbeställa resan efter att anmälan har kommit in via vår hemsida och innan resan påbörjas enligt: 

- A) Om avbeställning sker senast 5 december 2020 ska anmälningsavgiften betalas av resenären. 

- B) Om avbeställning sker från 6 december 2020 och fram till avresedagen 2021 ska hela reseavgiften (anmälnings- och 

slutavgift) betalas av resenären. 

Avbeställning måste ske skriftligen via epost till både reseansvarig are.lund@friluftsframjandet.se och kansliet 

lund@friluftsframjandet.se . 

§ 4. Resenärens rätt att överlåta sin plats 

Resenären får överlåta sin plats till person som uppfyller alla krav för att få delta på resan och som godkänts av reseansvarig. 

Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta både reseansvarig are.lund@friluftsframjandet.se och kansliet  

lund@friluftsframjandet.se  med begäran av överlåtande, och avvakta besked från FF Lund om begäran godkänns. 

§ 5. Sjukdom, olycksfall, och förtida hemresa 

Sjukdom och olycksfall under resan – ansvar och beslut 

Vem tar ansvar för och beslut om resenärens behov av sjukvård under resan? 

- A) För minderårig resenär: ICE anhörig (reseansvarig tar kontakt) eller reseansvarig om ICE ej kan nås 

- B) För vuxen resenär: Resenären själv.  Om hen ej är i stånd att fatta beslut; ICE-kontakt (reseansvarig tar kontakt) eller 

reseansvarig om ICE-kontakt ej kan nås 

Fortsättning på nästa sida 
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Sjukdom och olycksfall under resan - kostnader 

Alla omkostnader i samband med sjukdom eller olycksfall sker normalt på resenärens bekostnad (om minderårig resenär på 

vårdnadshavares bekostnad). 

Vid behov, både för minderårig och vuxen resenär, kan FF Lund lägga ut samtliga kostnader vad avser: 

- transport till närmaste sjukinrättning, t ex helikopter, skoter, taxi (gäller även medföljande resenär/er i samma familj eller ledare) 

- sjukvård och läkemedel 

- mat och boende (gäller även medföljande resenär/er i samma familj eller ledare) 

Finns behov frågar resenären/ICE-kontakt reseansvarig. Godkänns förfrågan ska resenären/ICE-kontakt och reseansvarig i samråd 

bekräfta vad som är överenskommet i epost till kansliet ( lund@friluftsframjandet.se ). 

Dessa extra kostnader FF Lund tagit faktureras resenären (om minderårig resenär faktureras vårdnadshavare) separat efter 

hemkomst. Fakturan ska betalas i sin helhet enligt förfallodatum. 

Hemfärd i förtid - kostnader 

Om resenär pga. skada, sjukdom, hemlängtan eller andra orsaker skulle behöva åka hem i förtid, sker detta alltid i samråd med 

vårdnadshavare för minderåriga, och vid behov, i samråd med ICE-kontakt för myndig resenär. 

Alla omkostnader i samband med förtida hemresa sker på resenärens bekostnad (om minderårig resenär på vårdnadshavares 

bekostnad). 

Slut 
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