KURSSI- JA RETKIEHDOT

Osallistuessa Merelle Adventuresin (jatkossa järjestäjä) järjestämille kursseille ja retkille tai
vastaaville tapahtumille (jatkossa tapahtuma) on alla luetellut ehdot voimassa.

1. Tapahtumaan ilmoittautuminen
Tapahtumaan osallistumisesta sovitaan puhelimitse 050 3631582 tai sähköpostitse
info@merelleadventures.fi.
Tapahtumaan ilmoittautunut on kysyttäessä velvollinen todistamaan
henkilöllisyytensä.
Tapahtuman hinnat on esitetty tapahtumaesitteessä tai Merelle Adventuresin
kotisivulla. Mikäli kyseessä on räätälöity tapahtuma sovitaan hinta
tapauskohtaisesti.

2. Kurssin/retken maksaminen
Tapahtumaan osallistuja maksaa vahvistetun hinnan järjestäjän kanssa sovitulla
tavalla (käteismaksu, lasku)

3. Peruutukset
Kaikki peruutukset on tehtävä sähköpostitse i nfo@merelleadventures.fi tai
puhelimitse 0503631582
Osallistumisen peruutus on tehtävä viimeistään viisi vuorokautta ennen
tapahtumaa. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin on järjestäjällä oikeus
periä/pidättää tapahtuman osallistumismaksu kokonaisena. Ajallaan tehty peruutus
oikeuttaa tapahtumamaksun palautukseen.
Mikäli tapahtuman järjestämiselle ei ole tarvittavaa osallistujamäärää on
järjestäjällä oikeus peruuttaa tapahtuma. Tapahtuman vähimmäisosallistujamäärä
on ilmoitettu kurssiesitteessä. Mikäli tapahtuma peruuntuu tiedottaa järjestäjä tästä
tapahtumaan ilmoittautuneelle mahdollisimman nopeasti.

Mikäli tapahtuma perutaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi on tapahtumaan
ilmoittautunut oikeutettu saamaan osallistumismaksun kokonaisuudessaan
takaisin.
Tapahtumaan ilmoittautunut on myös oikeutettu saamaan osallistumismaksun
kokonaisuudessaan takaisin mikäli järjestäjä peruu tapahtuma etukäteen liian
kovien sääolosuhteiden vuoksi. Mikäli sääolosuhteiden vuoksi tapahtumapaikkaa
joudutaan siirtämään ei se oikeuta tapahtuman osallistumismaksun
palauttamiseen. Tapahtumajärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan osallistujalle
tapahtumapaikan siirrosta aiheutuneita lisäkustannuksia.
Mikäli järjestäjä peruu tapahtuman ei tämä ole miltään osin korvausvastuussa
kolmannen osapuolen aiheuttamista kuluista tapahtumaan osallistuvalle. (Esim.
turhat junamatkat tai ylimääräiset majoituskulut)
Katso myös kohdan 4. ehdot alkoholin käytön suhteen.

4. Alkoholin käyttö tapahtumien aikana
Tapahtuman aikana alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja vaikutuksen alaisena
esiintyminen on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli järjestäjä huomaa osallistujan olevan
alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena on hänellä oikeus poistaa
henkilö tapahtumasta välittömästi ilman ennakkovaroitusta. Mikäli osallistuja
poistetaan tapahtumasta yllä mainitusta syystä hän ei ole oikeutettu saamaan
takaisin osallistumismaksua ja hän on velvollinen maksamaan poistamisesta (esim.
venekyyti saaresta) aiheutuneet kulut.

5. Kaluston käyttö tapahtuman aikana
Mikäli järjestäjä antaa tapahtuman ajaksi osallistujalle kalustoa käyttöön on
kalustovuokrauksessa käytettävät vuokrausehdot, “Vuokrausehdot
kalustovuokrauksessa”, voimassa vaikkei luovutetusta kalustosta erikseen ole tehty
vuokrasopimusta.
Oman kaluston käyttö tapahtumissa tapahtuu aina omalla vastuulla. Järjestäjä ei
ole korvausvelvollinen mikäli osallistujan oma kalusto rikkoutuu tai siitä/sen
käytöstä aiheutuu vahinkoa muille.

6. Vakuutukset
Tapahtuman järjestäjä ei ole vakuuttanut tapahtumaan osallistujia. Jokaisen on itse
huolehdittava omista omaisuus-, tapaturma- ja matkavakuutuksista tapahtuman
ajaksi.

Merelle Adventures pidättää oikeuden muuttaa tässä dokumentissa esitettyjä ehtoja.
Voimassa olevat ehdot on aina nähtävillä Merelle Adventuresin kotisivuilla.
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