Flyinge 2020-09-08

Regler vid anmälan & avanmälan till kurser och träffar arrangerade av
Skånes Ridsportförbund

Anmälningar
Anmälan till kurs/träff arrangerad av Skånes Ridsportförbund är i första hand till för
medlemmar i förening anslutna till Skånes Ridsportförbund. Medlemmar anslutna till förening i
annat distrikt är välkomna i mån av plats. En faktureringsavgift på 200kr debiteras beställaren
utöver ordinarie anmälningsavgift.
Anmälan till kurs/träff arrangerad av Skånes Ridsportförbund skall ske enligt kursinbjudan.

Betalning skall ske före kurstillfället på det sätt som anmodats i inbjudningen eller via
anmälningslänken. Möjliga betalningsförfarande är: Via Din Kurs direkt, via förskottsfaktura och
via Swish.

Fakturering Om kursanmälan av någon anledning inte görs på det sätt som anmodats i inbjudan
finns möjlighet till fakturering. En faktureringsavgift på 100kr per faktura debiteras då
beställaren.
Anmälan är alltid bindande. Betalningsansvarig är respektive förening om inte annat anges.
Avanmälan kan dock göras skriftligen fram till sista anmälningsdag utan debitering.

Efteranmälning

I mån av plats kan även sent anmälda deltagare mottagas på kurs/träff. Kontakt med kansliet
krävs för att få besked gällande möjlighet till anmälan.
Efteranmälningsavgift för kurser/träffar tas alltid vid kurser förenad med kursavgift.

Efteranmälningsavgiften är 10% av ordinarie kursavgift för kurser/träffar förenade med
kostnad, dock minst 100kr.

Avanmälan/återbud

Vid återbud som lämnas senast vid sista anmälningsdag debiteras ingen avgift.

Avanmälan/återbud efter anmälningstidens utgång
Vid återbud för kurser förenad med kursavgift gäller fram till en vecka innan kursstart debiteras
halva kursavgiften. Utebliven utan återbud för kostnadsfria kurser debiteras 150kr. Samma
gäller vid avanmälning senare än 24 timmar innan.
I de fall återbudet beror på sjukdom/skada som kan styrkas av intyg från läkare debiteras ingen
kursavgift. I de fall återbudet beror på sjukdom/skada på egen häst, debiteras ingen kursavgift
för den uppsuttna delen om skadan kan styrkas av intyg från veterinär. Avgift för ev. teoretiska
kurser kommer fortsatt debiteras.
OBS! Särskilda regler kan gälla vissa kurser/utbildningar och står i dessa fall angivet på kursinbjudan.
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