VARAUSEHDOT – SCANDINAVIAN KAYAKING ADVENTURES
(päivitetty 29.4.2018)
Melontatapahtumien järjestäjä on Scandinavian Kayaking Adventures / SoftBox;
Postiosoite: Aittoniementie 67; 12750 PILPALA; FINLAND; Y-tunnus: 1034495-8;
Sähköpostiosoite: postbox(at)scandinavian-kayaking-adventures.fi;
Puhelin: +358 44 531 9200 / Peter Östberg; Kotisivu: www.scandinavian-kayaking-adventures.fi
1 ) Osallistuja varaa melontatapahtuman täyttämällä verkkosivun (www.scandinavian-kayakingadventures.fi/varaus/) ilmoittautumislomake (yksi lomake per osallistuja ja melontatapahtuma). Samalla
laitamalla rasti ruutuun, osallistuja vakuutaa että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksyy varatun
melontatapahtuman ehdot kokonaan. Ehdot löytyvät PDF-muodossa varauksen verkkosivusta.
2 ) Osallistujan on oltava fyysisesti ja psyykkisesti kykenevä osallistumaan varattuun melontatapahtumaan.
Osallistujan on oltava vähintäin 15 vuotta vanha ja osattava uida vähintäin 200 metriä. Alle 18 vuotias
tarvitsee kurssille osallistuakseen huoltajan osallistuman samaan melontatapahtumaan.
3 ) Jos osallistujalla on jokin sairaus on siitä kerottava varauksen yhteydessä – osallistumisen voi silloin vain
sallia lääkärin hyväksymällä.
4 ) Melontatapahtuman varauksen jälkeen, järjestäjä lähettää oslistujalle varausvarmistuksen, laskun ja
mahdollisesti melontatapahtumista lisätietoa. Paikat melontatapahtumiin täytetään maksujärjestyksessä.
Mikäli lasku ei eräpäivänä ole maksettu, järjestäjällä on oikeus peruuttaa osallistujan varaus.
5 ) Osaillistujan suositellaan hoitamaan omat vakuutukset, osallistuja ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.
6 ) Osallistuja vastaa järjestäjän varusteiden palautuksesta siinä kunnossa missä hän ne sai.
7 ) Järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan henkilökohtaisista tavaroista. Osallistujan ei suositella pitää
mukanaan kallisarvoista omaisuutta melontatapahtuman aikana.
8 ) Osallistuja osallistuu vapaaehtoisesti ja omalla riskillä. Osallistuja hyväksyy melontatapahtuman riskejä
(esim. onnetumusriski ja vahinkoriski).
9 ) Osallistuja ymmärää että olemme kokoajan ulkona luonnossa.
10 ) Osallistuja on velvollinen noudattamaan melontaoppaan ohjeita.
11 ) Osallistuja ei saa olla huumaavien aineiden vaikutuksessa osallistuessaan melontatapahtumaan.
12 ) Järjestäjällä/ melontaoppaalla on oikeus poistaa osallistuja jos hän käyttäytyy häiritsevästi, ja
osallistuja voi itse joutua kantamaan riskit ja kustannukset joita häiritsevä toiminta on voinut aiheuttaa.
13 ) Mikäli ryhmän koko muuttuu, järjestäjä ilmoittaa asiasta osalistujalle.
14 ) Peruutus on aina tehtävä järjestäjälle kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeellä. Peruutus viimeistään 14 vrk
ennen melontatapahtumaa, veloitetaan käsittelymaksu 20 euroa. Peruutus myöhemmin kuin 14 vrk, mutta
viimeistään 48 tuntia ennen melontatapahtumaa, veloitetaan 50% hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 48
tuntia ennen melontatapahtumaa tai jos osallistuja ei saavu melontatapahtumaan ajoissa tai ei tule
lainkaan, on järjestäjällä oikeus pidättää koko melontatapahtuman hinta.
15 ) Mikäli järjestäjä peruuttaa melontatapahtuman (esim. osallistujia on liian vähän, hyvin voimakas tuuli
tai liian isoja onnettomuusriskejä), osallistujalle palautetaan koko maksettu summa.
Järjestäjä pyrkii löytämään uuden sopivan ajankohdan, paikan tai reitin melontatapahtuman
toteuttamiseksi. Jos järjestäjä peruuttaa melontatapahtuman koska osallistujien määrä on liian vähän,
järjestäjä pyrkii viimeistään 7 vuorokautta ennen melontatapahtumaa, ilmoittamaan asiasta osallistujalle.
Jos näistä syistä melontatapahtuma perutaan, järjestäjä ei ole velvollinen vahingonkorvauksiin.
16 ) Osallistuja joka keskeyttää osallistumisensa ei ole oikeutta korvauksiin.
17 ) Järjestäjällä on oikeus käyttää toista melontayrittäjää ja melontaorganisaatioita suorittamaan
suunniteltu melontatapahtuma kokonaan tai osittain.
18 ) Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

