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REGLER FÖR ANMÄLAN, BETALNING OCH AVANMÄLAN TILL KURSER OCH
ARRANGEMANG INOM DACKE SCOUTDISTRIKT
Dacke scoutdistrikt har som policy att så stor del som möjligt av de arrangemang och utbildningar
som distriktet anordnar skall genomföras utan deltagaravgift. Även om arrangemangen är
kostnadsfria för deltagarna genererar varje deltagare en kostnad, och därför gäller reglerna
alla arrangemang, både de utan deltagaravgift och de som har en avgift. Alla arrangemang
har en beslutad kostnad per deltagare, och det är på den kostnaden som reglerna baseras –
vilken avgift det är anges oftast på inbjudan till arrangemanget/kursen. Fråga
arrangören/kursledningen om du är osäker.
Anmälan till kurser/arrangemang













Anmälan sker främst genom deltagarens kår, men det kan även gå att anmäla sig
individuellt.
Anmälan skall ske till den person/kansli som står på inbjudan.
Anmälan till annan person eller plats är inte giltig.
Anmälan skall ske skriftligt, antingen genom e-post eller genom vanlig post.
Anmälan är bindande för deltagarens kår/för deltagaren.
Anmälan kan göras till och med det sista anmälningsdatum som anges i inbjudan,
därefter kan inte plats på kursen/arrangemanget garanteras.
Med sista anmälningsdagen åsyftas den dag då arrangören/kansliet får in anmälan,
inte den dag som den skickas, exempelvis om den skickas med vanlig post.
Vid fulltecknad kurs/arrangemang gäller datum och klockslag för turordning.
Kursledningen/arrangören har ingen skyldighet att bereda plats för deltagare vars
anmälan kommer in efter det att maxantalet deltagare i kursen/arrangemanget har
uppnåtts.
Vissa kurser ges vid mer än ett kurstillfälle, i dessa fall är anmälan bindande för samtliga
delar av kursen.
Om deltagaren inte är medlem i en scoutkår i distriktet, skall deltagaravgift betalas.

Betalning för kurser/arrangemang




Betalning av kurs/arrangemang, om det krävs, skall ske i samband med anmälan.
Betalning sker i dessa fall till Dacke Scoutdistrikts bankgiro, 277-0527.
På vissa arrangemang kan betalning ske på plats vid kursstart. Om så skall ske meddelas
detta i inbjudan.

Avanmälning till kurser/arrangemang






Om anmäld deltagare inte kan komma till en kurs eller ett arrangemang, är deltagaren
skyldig att avanmäla sig till arrangören innan arrangemangets start.
Vid avanmälan minst 5 dagar innan arrangemangets start betalas hela avgiften tillbaka,
om någon sådan har tagits ut.
Vid avanmälan senare än 3 dagar innan arrangemangets start, betalas inget tillbaka,
utom vid uppvisande av läkarintyg. Om det är ett arrangemang utan avgift, skall hela
den beräknade deltagaravgiften betalas.
Med sista avanmälningsdagen åsyftas den dag då arrangören/kansliet får in
avanmälan, inte den dag som den skickas, exempelvis om den skickas med vanlig post.
All avanmälan skall ske skriftligt för att undvika eventuella tvister.
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Vid kursen/arrangemanget som man är anmäld till, gäller följande:






Den anmälda deltagaren skall komma till kursen/arrangemanget i god tid.
Om deltagaren inte kan komma i tid till kurs, skall detta meddelas kursledningen innan
kursstart.
Om deltagaren inte kan delta på hela kursen/arrangemanget skall detta meddelas helst
innan kurs/arrangemangsstart eller senast i samband med ankomst. Ingen återbetalning
av avgift sker om det förekommit en sådan.
Om deltagare, som inte är anmäld till kurs, kommer till kursstart är det
kursledningen/arrangören som avgör om deltagaren får delta.
Deltagarens kår står som ekonomisk garant gentemot distriktet och skall svara för
kurs/arrangemangsavgiften, om någon sådan tas ut.

Inställd kurs/arrangemang




Kurser/arrangemang behöver alltid ett av kursledningen/arrangören beslutat minsta
antal deltagare. Distriktet förbehåller sig rätten att vid för lågt deltagarantal ställa in
kurser och arrangemang.
De deltagare som är anmälda till en inställd kurs eller ett inställt arrangemang skall
meddelas om det omedelbart efter anmälningstidens utgång.
Eventuella inbetalda anmälningsavgifter återbetalas till deltagarens kår.

För ytterligare eventuella frågor kring anmälan/avanmälan och betalning till kurser och
arrangemang, kontakta arrangören, kursledningen eller distriktskansliet.
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