REGLER FÖR SportROLLing KURS I LUND 14.05.2016

§1
Anmälan till kursen utföres genom att fylla i anmälningsblanketten på
www.olimb.eu

§2
Mottagen bekräftelse av anmälan från arrangören innebär att ansökande är
kvalificerad till denna kurs.

§3
Ansökande är skyldig, enligt information som inkluderas i bekräftelsen, att
skicka all nödvändig dokumentation, samt uppfylla redan avtalade
betalningskrav.
§4
Om dessa betalningskrav eller frister inte överhålls eller om nödvändig
dokumentation inte har skickats kan ansökande strykas från kurslistan.
§5
Om deltagaren vill avboka kursdeltagandet, kan kursavgift som redan inbetalats
återfås, dock med förbehåll:
-

Om avbokning görs senast 30 dagar innan kursstart återbetalas 100% av
förskottsbetalning.
Förskott återbetalas inte om avbokning sker efter 30 dagar innan
kursstart.
Om avbokning görs senast 14 dagar innan kursstart återbetalas varken
förskott eller kursavgift.

Avbokning sker skriftligen via post eller e-mail.
Avbokningsdatum fastslås av arrangören.
Möjlighet finns att anmäla en ersättningsdeltagare.
§6
I tillfälle av otillräckligt antal betalande deltagare tre veckor innan kursstart, har
arrangören rätt att inställa kursen. Inbetalda förskott och ev. kursavgifter
återbetalas då till deltagarna.
§7
I tillfälle av oförutsedda händelser, vars konsekvens är att kursen inte kan
genomföras, förbehåller arrangören sig rätten att ändra kursens datum.

§8
Arrangören har rätt att genomföra kunskapsprov. I vissa motiverade fall kan ett
certifikat inte utskrivas. Efter kursens slut återbetalas inga kursavgifter.
Deltagare kan dock överklaga beslut via arrangören.
§9
Kvitton / Fakturor utfärdas av arrangören under kursens gång.
§ 10
Deltagaren är ekonomiskt ansvarig för ev. skador orsakade av denne under
kursen.
§ 11
Arrangören tillhandahåller allt undervisningsmaterial, samt passande
träningslokal.
§ 12
Vid behov tillhandahåller arrangören ev. stödassistenter.
§ 13
Arrangören garanterar att all information som insamlats via anmälan är
konfidentiell och inte kommer att delas av tredjepart.

Jag försäkrar att jag har läst och accepterar reglerna för kursen, som avhålls i
Lund d. 14.05.2016

DATUM:……………………….

NAMNFÖRTYDLIGANDE…………………………………………………………
UNDERSKRIFT:……………………………

