
ALLMÄNNA VILLKOR VINDSURFINGKURS

Lomma Vindsurfingklubb
ORG: 8460029278

Badvägen 2, 234 34 Lomma

VINDGARANTI:
Alla kurser består av teori och praktik. De teoretiska momenten kan vi genomföra även utan
vind, men de praktiska momenten på vattnet kräver en viss vindstyrka. Anser instruktörerna
att det inte blåser tillräckligt under någon av de praktiska momenten under din
vindsurfingkurs har du dessa pass tillgodo och är välkommen tillbaka för att genomföra
dessa delar under säsongen (juni-augusti) utan extra kostnad. Alternativt kan du använda
kvarvarande kredit som rabatt vid uthyrning eller annan kursverksamhet under säsongen.

BOKNING:
Bokning sker via vår hemsida. Förskottsbetalning sker via betalningstjänsten Swish för
bokning av kurser. Anmälan till alla våra kurser är bindande när en bekräftelse på bokningen
mottagits av deltagaren. Du är garanterad plats på kursen när vi mottagit din betalning.

ANSVAR:
Vårt ansvar som vindsurfingskola går ut på att se till att du har tillräcklig utrustning och
kunskap för att inte skada dig eller andra i din omgivning. Skulle vi försumma detta ansvar är
vi försäkrade med ansvarsförsäkring från Länsförsäkringar Skåne. Deltagande i kursen sker
dock på egen risk och eventuell självförvållad skada på person eller egendom skall täckas av
din hemförsäkring. Vi rekommenderar därför att du ser över ditt försäkringsskydd innan du
deltar i någon av våra kurser.

OMBOKNING:
Om du önskar boka om till ett nytt datum med mindre än 14 dagar till kursstart, tar vi ut en
administrativ avgift på 300kr. Ombokning godtas endast per e-post till
info@lommavindsurfing.se

AVBOKNING:
Eftersom vi tillämpar principen “först till kvarn” vid anmälan är det viktigt att du som anmält
dig till en kurs meddelar i god tid om du inte har möjlighet att delta så att någon annan har
möjlighet att få din plats. OBS! bokning av kurs omfattas inte av Lag (2005:59) om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler, kunden kan därmed inte tillämpa ångerrätt.

Avbokning godtas endast per e-post till info@lommavindsurfing.se
● Om avbokning sker mindre än 14 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.
● Om avbokning sker mindre än 7 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.


