Villkor för Återsken VOX - en kurs i körsång
Arrangörsansvar:
Kursen arrangeras av föreningen Enköpings showgrupp / Återsken, nedan kallad Återsken.
Återsken är en ideell föreningen - org.nr: 802447-1008
Kursens genomförande sker då minst 25 anmälningar inkommit. Kursdeltagare måste vara
minst 16 år.
Bokningsbekräftelse:
Bekräftelse på din anmälan skickas till den e-postadress du angav i samband med din
anmälan.
Kursavgift och betalning:
Betalning av kursavgiften sker genom faktura. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi
rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta. Om din faktura/kallelse uteblir eller inte
kommer fram så är din anmälan fortfarande bindande.
Kurstid och material:
Kursen sker vid 11 tillfällen under vt 2022.
Kursdeltagare får låna noter och textblad under kursen. Notmaterialet måste återlämnas
senast 10 dagar efter kursens slut och då vara i gott skick. Om detta inte uppfylls blir du
som kursdeltagare betalningsskyldig av summan 250 kr. Noter och texter får ej kopieras
eller lånas ut. Du får även tillgång till material digitalt via en mobilapp.
Lösenordet till mobilappen får ej delas ut till andra än aktiva kursdeltagare.
Frånvaro:
Om du uteblir från något kurstillfälle får du inte ekonomisk kompensation för det tillfälle då
du var frånvarande.
Inställd kurs eller ändrade tider:
Återsken förbehåller sig rätten att vid behov ändra, datum, tid och plats för kursen samt i
den händelse lämplig övningslokal inte går att uppbringa kancellera kursen. I den händelse
kursen helt kancelleras återbetalas full kursavgift. Avisering sker då till alla kursdeltagare
via e-post eller SMS.
I den händelse kursledare får förhinder att genomföra ett kurstillfälle ansvarar Återsken för
att vikarie tillsätts eller erbjuder kursdeltagarna att kurstillfället flyttas till annat datum.
Arrangören följer noggrant Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande körsång och
repeterar utifrån dessa. I den händelse Folkhälsomyndigheten innan kursstart utfärdar
striktare restriktioner ang körsång kan kursen komma att ställas in. Kursavgiften
återbetalas då till fullo till kursdeltagaren.
I den händelse Folkhälsomyndigheten under pågående kurs utfärdar striktare restriktioner
ang körsång vilket medför att kursen måste avbrytas återbetalas kursavgiften med 50 kr
per inställt kurstillfälle.
Avbeställning:
Kursdeltagare kan avbeställa sitt kursdeltagande, dock senast 10 dagar innan kursstart.
Om betalning har gjorts återbetalas då full kursavgift. Görs avanmälan senare än 10 dagar
innan kursstart blir kursdeltagaren betalningsskyldig för hela kursavgiften, dvs 1125 kr.
Avanmälan skall göras via epost till adressen: info@atersken.com
Spara alltid en kopia på din avanmälan tills vi bekräftat denna.

