Sörgården Kurs och Läger HB
Sörgården
905 86 Umeå
090-211 42
kontaktsorgarden@telia.com
www.sorgarden.org

________________________________ANMÄLNINGSSEDEL______________________________
Var vänlig texta eller skriv på maskin, tack!

Enligt överenskommelse anmäler jag mig (elevens namn)______________________________________________________________________________

För deltagande i läger/sommarkurs nr: ______________________

Under tiden __________/__________ - __________/__________ 20__________ enligt kursprospekt

Min adress: _______________________________________________________________________

Postadress: _______________________________________________________________________ e post:_____________________________________

Telefon: _________________________________________________ Eventuell sommartelefon: ______________________________________________

Pers nr: ______________________ - ______________ Längd: ___________cm Vikt: ___________kg Vacc stelkramp år: _______________________

Regelbunden ridvana: ___________ år

Önskar dela rum med: ________________________________________________________________________

Övriga upplysningar och önskemål: _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallförsäkrad. Deltagande i läger sker på egen risk.

Betalning
Samtidigt med denna anmälan skickas gällande anmälningsavgift i enlighet med respektive ridläger och sommarkurs prospekt. Resterande del av
läger/kursavgiften förbinder jag mig att erlägga enligt ridlägrets eller kursens prospekt, normalt senast 10 dgr innan kursen startar.

Avbeställning företagen av elev/målsman
1.
2.
3.

4.

Vid eventuell avbeställning 3 månader före läger/kursstart, återbetalas föranmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.
Avbeställs läger eller kursvistelse senare än ovan angivet, men före 15 maj, är föranmälningsavgiften förverkad.
Sker avbeställning senare, förbinder jag mig att senast 14 dagar efter första läger/kursdagen enligt ovan, erlägga hälften av resterande
Läger/kursavgift.
Vid återbud mot läkarintyg, som styrker förhinder att deltaga i läger/kurs under anmäld tid gäller:
- sker återbud mellan den 15 mars och den 15 maj återbetalas en tredjedel av föranmälningsavgiften
- sker återbud senare debiteras ingen del av resterande kursavgift
Vid avbeställning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att jag äger rätt att överlåta platsen till annan person som uppfyller ålder,
ridkunnighet e t c varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett
försedd med elevs/målsmans underskrift, till arrangören.

Avbruten läger/kursvistelse
Avbryter elev påbörjad ridläger eller sommarkurs p g a sjukdom eller annan orsak – som arrangören inte kan hållas ansvarig för – återbetalas 10 procent av
gällande dagskostnad per icke utnyttjad kursdag = matpengar

Arrangörens inställande av läger/kurs
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtaganden – inställd verksamhet eller dylikt –
återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten läger eller kursperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.
Jag vitsordar lämnade uppgifter, godkänner gällande kursavgift och accepterar inbetalnings - respektive återbetalningsförfarandet enligt
ovanstående.

_____________________________________________________________________
Ort och datum

.
OBS!
Eventuell avbeställning bör – i avbeställarens egna
intresse – ske i rekommenderad brevförsändelse och
ska under alla omständigheter vara skriftlig.

_________________________________________________________________________
Underskrift (målsmans underskrift erfordras för omyndig)
OBS! Kopia av denna anmälan skall behållas av kursanmälaren = elev/målsman

