Villkor för Sweden Sport Academy´s Camps
Beställaren, (Du) och arrangören (SSA – Sweden Sports Academy AB) ingår härmed följande avtal om villor för bokning av plats
till Sweden Sport Academy´s Camps.
Anmälan är bindande fram till avbokning sker. Det är målsmannens ansvar att meddela eventuella önskemål i god tid samt om
deltagaren inte kan medverka på lägret och således vill avboka platsen.
Avbokningsregler
Avbokning görs i första hand på mina sidor https://ssa.zoezi.se/ inloggningsuppgifterna kan även fås genom att klicka på ”Glömt
lösenord” på sidan ovan. I andra hand kan du ringa till vårt kontor, 010 – 330 30 35. Vi tar inte emot avbokningar till lägrets
tränare.
Fram till villkor 1 är avbokning kostnadsfritt för kunden
Villkor 1: Är det mindre än 6 månader innan start tillåts avbokning för 195 kr
Villkor 2: Är det mindre än 3 månader innan start tillåts avbokning för 795 kr
Villkor 3: Är det mindre än 1 veckor innan start tillåts avbokning för 100 % av kurspriset
Under lägret: Avbokning på grund av skada/sjukdom under lägret kan endast göras mot uppvisande av läkarintyg, då betalar du
795 kr (195 kr för Day Camp) och den del av lägeravgiften som motsvarar din närvaro på lägret.
Ångerrätt 14 dagar gäller inte då bokningen avser ett idrottsevenemang som tillhandahålls under en bestämd tidsperiod.
Fakturering
Sweden Sport Academy skickar fakturan antingen via e-post.
Vid avbokning och redan inbetald avgift återbetalas hela eller en del av beloppet, se regler för avbokning ovan.
Påminnelse skickas på samtliga obetalda fakturor och en påminnelseavgift på 50 kr. läggs till per påminnelse.
Hemsida och e-post
Sweden Sport Academy kommunicerar i de flesta fall genom e-post och hemsidan www.swedensportacademy.com. Det är varje
målsmans ansvar att uppgiven e-postadress kan ta emot e-post från Sweden Sport Academy samt att målsmannen ansvarar för att
hålla sig informerad om de meddelanden som sänds ut antingen via e-post eller hemsidan.
Försäkring
Under lägret är ditt barn särskilt försäkrat genom en olycksfallsförsäkring (Folksam K96) av Sweden Sport Academy.
Personuppgifter
När du har gjort en anmälan till Sweden Sport Academy sparas dina personuppgifter och du kan få erbjudanden om kommande
aktiviteter. Hur dina uppgifter sparas och hanteras kan du läsa mer om här: www.swedensportacademy.com/integritet
Foto och Film
Som målsman godkänner du att foton och filmklipp från lägren kan komma att användas på kanaler för Sweden Sport Academy´s
sociala medier, hemsidan www.swedensportacademy.com samt i tryckt marknadsföringsmaterial.
Force majeure
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi som leverantör ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras
som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid t.ex. extrema väderförhållanden,
krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder. Vi vill hälsa Dig och Ditt barn
hjärtligt välkomna till oss!

