
BOKNINGSVILLKOR – SCANDINAVIAN KAYAKING ADVENTURES 
(uppdaterad: 29.4.2018) 

 
Arrangör av paddlingsaktiviteterna är Scandinavian Kayaking Adventures / SoftBox; 
Postadress: Aittoniementie 67; 12750 PILPALA; FINLAND; FO-nummer: 1034495-8; 

E-postadress: postbox(at)scandinavian-kayaking-adventures.fi; 
Telefon: +358 44 531 9200 / Peter Östberg; Hemsida: www.scandinavian-kayaking-adventures.fi 

 
1) Du bokar paddlingsaktiviteten genom att fylla i bokningsformuläret (ett formulär per person och 
paddlingsaktivitet) på webbsidan (www.scandinavian-kayaking-adventures.fi/bokning/). Samtidigt kryssar 
du i rutan vid bokningsformuläret där du försäkrar att du har läst, förstått och accepterar bokningsvillkoren 
i sin helhet för paddlingsaktiviteten du bokar. Villkoren finns i PDF-format att läsa på samma webbsida som 
bokningen utförs.  
2) Du ska vara fysiskt och mentalt kapabel att delta i bokad paddlingsaktivitet. Det är krav på att du är minst 
15 år gammal och kan simma minst 200 meter. Om du är under 18 år behöver en vuxen som ansvarar för 
dig delta i samma paddlingsaktivitet som du. 
3) Om du lider av någon sjukdom bör du uppge det i samband med bokningen – du kan då endast med 
läkares godkännande tillåtas delta i paddlingsaktiviteten. 
4) Bokningsbekräftelse, faktura och eventuella tilläggsuppgifter sändes till dig efter bokad 
paddlingsaktivitet. Paddlingsaktiviteten fylls i den ordning som inbetalningarna mottages. Om hela 
beloppet för bokad paddlingsaktivitet inte är arrangören till handa på fakturans förfallodag har arrangören 
rätt att annullera din bokning.  
5) Du är inte försäkrad av arrangören – du rekommenderas att själv ta hand om dina försäkringar. 
6) Du ansvarar för att arrangörens utrustning återlämnas i oskadat skick efter paddlingsaktiviteten. 
7) Arrangören tar inget ansvar för dina personliga tillhörigheter. Du rekommenderas att ej medtaga dyrbara 
tillhörigheter till paddlingsaktiviteten. 
8) Du deltar i paddlingsaktiviteten frivilligt och på egen risk. Du accepterar riskerna (t ex risk för olycksfall 
och skada) som du utsätts för genom att delta i denna paddlingsaktivitet. 
9) Du är införstådd med att vi är ute i naturen under hela paddlingsaktiviteten. 
10) Du är skyldig att följa paddlingsguidens instruktioner under paddlingsaktiviteten. 
11) Du får ej delta i paddlingsaktiviteten under påverkan av berusningsmedel. 
12) Arrangören har rätt att utesluta dig från deltagande i paddlingsaktiviteten om du uppträder störande, 
och du kan hållas ersättningsskyldig för eventuella skador. 
13) Om deltagarantalet skiljer sig från vad som har annonserats så meddelar arrangören dig. 
14) Avbokning görs alltid skriftligt per e-post eller per brev till arrangören. Vid avbokning senast 14 dygn 
före paddlingsaktiviteten återbetalas hela avgiften minus 20 euro i hanteringsavgift. Vid avbokning senare 
än 14 dygn men senast 48 timmar före paddlingsaktiviteten återbetalas 50% av avgiften. Vid avbokning 
senare än 48 timmar före paddlingsaktiviteten eller om du inte kommer i tid till paddlingsaktiviteten eller 
om du inte kommer alls till paddlingsaktiviteten har arrangören rätt att behålla hela avgiften. 
15) Om paddlingsaktivitet ställs in (p g a exempelvis för litet deltagarantal, väldigt hård vind eller för stora 
olycksrisker) och ny tidpunkt för paddlingsaktiviteten inte kan bestämmas, så återbetalas hela avgiften till 
dig. Arrangören strävar dock till att finna en ny passande tidpunkt för inställd paddlingsaktivitet. Om 
paddlingsaktivitet ställs in p g a för litet deltagarantal, så meddelar arrangören dig senast 7 dygn före 
paddlingsaktiviteten. Arrangören accepterar inget skadeståndsansvar för inställd paddlingsaktivitet. 
16) Om du beslutar att avbryta ditt deltagande i paddlingsaktiviteten, har du inte rätt till återbetalning. 
17) Arrangören har rätt att anlita andra paddlingsföretag och paddlingsorganisationer för att helt eller 
delvis genomföra planerad paddlingsaktivitet. 
18) Priserna innehåller moms. 
 
 
 
 

 


