2018-09-15
Gällande regler för bokning och avbokning på Friluftsfrämjandet Lunds
Skidläger till Idre (nedan kallat resan)
1. Avtalet
1.1 Den som bokar och är betalningsansvarig ska vara fyllda 18 år vid bokningstillfället.
1.2 Friluftsfrämjandet Lund har rätt att ställa in resan vid ledarbrist. Erlagd
anmälningsavgift/reseavgift återbetalas då men någon ersättning utöver detta ges inte.
I mån av plats kan deltagaren erbjudas något av våra andra skidläger.
2. Betalning av priset för resan
2.1 Deltagaren reserverar en plats genom att senast 15 november 2018 anmäla sig via
vår hemsida och sedan se till att anmälningsavgiften är inbetald senast 30/11 2018.
Anmälan är bindande, och därmed ska anmälningsavgiften betalas.
2.2 Resterande reseavgift (slutavgift) faktureras i början av januari och ska betalas i sin helhet
enligt fakturans förfallodatum.
3. Deltagarens rätt till avbeställning av resan
3.1 Friluftsfrämjandet Lund har idag inte möjlighet att sälja avbeställningsskydd. Vi
rekommenderar därför att du/ni tar kontakt med ditt/ert försäkringsbolag och köper till
detta om det ej ingår i t ex er/din hemförsäkring.
3.2 Deltagaren har rätt att avbeställa resan efter att anmälan har kommit in via vår
hemsida enligt:
3.2.1 Om avbeställning sker senast 5/12 2018 ska anmälningsavgiften betalas av deltagaren.
3.2.2 Om avbeställning sker från 6/12 och fram till avresedagen ska hela reseavgiften betalas av
deltagaren.
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3.2.3 Avbeställning görs genom samtal med lägeransvarig samt måste därefter skriftligen
bekräftas via epost till kansliet
4. Deltagarens rätt att överlåta sin plats
4.1 Deltagaren får överlåta sin plats till person som uppfyller alla villkor för att få delta på
resan. Deltagaren måste i skälig tid före avresan underrätta lägeransvarig om
överlåtandet, samt därefter meddela kansliet skriftligen (lund@friluftsframjandet.se).
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