Generelle betingelser for arrangement for bedriftsgrupper 2017
For at vi skal kunne gi gjestene et best mulig arrangement vil disse generelle betingelser få klarhet i avtaleforholdet på forhånd
1 - Pristilbud
Pristilbudet er basert på antallet i henhold til bestillingen. Ved større endringer av antallet vil dette i noen tilfeller gi en annen
pris. Alle prisene er inkludert mva. Det eneste som eventuelt kan komme i tillegg er drikke og / eller ekstraservering.
2 - Tid og sted for arrangementet
På bekreftelsen står det hvor vi skal møte dere og når dere skal være tilbake. For grupper som har bestilt bare aktiviteter i en
tidsbegrenset periode – vil vi anbefale dere at gruppen, så langt det er mulig, møter opp til avtalt tid. Så slipper dere å bruke opp
tid på å stå og vente på noen deltakere. Vi må gå i samlet tropp til aktivitetene.
3 - Avbestilling / reduksjon

6 uker før:

4 uker før:

3 uker før:

1 uke før:

siste frist for avbestilling av hele gruppa
siste frist for å redusere antallet med inntil 50 % uten at kunden blir belastet
i denne perioden kan man redusere antallet med inntil 25 % uten å bli belastet
bindende påmelding på antallet

4 - Ved øking av antallet, må dere gi beskjed. Vi oppbevarer ikke utstyr på stedet og alt blir pakket til det antallet som
er bestilt. Dette gjelder også matservering.
5 – Betaling
Vi sender ut en samlefaktura på aktiviteter og ev. servering på e-post etter arrangementet med 10 dagers betalingsfrist.
Hvis ikke annet er avtalt – så blir gruppen fakturert på fellesregning på alle drikkevarer.
6 - Ansvar / forsikring / helse
Alle våre aktiviteter er godt sikret og vi bruker kun sikkerhetsutstyr av topp kvalitet. Statens Jernbanetilsyn har årlig kontroll og
godkjenning av våre høydepark aktiviteter. Vi tilrettelegger for alle – så selv de med dårlig helse kan delta på noen aktiviteter.
Aktiv Fritid – ut på tur, har en ansvarsforsikring hos IF skadeforsikring som dekker rettslige erstatningsansvar for skade som er
voldt som følge av vår virksomhet.
7 - Høydepark aktiviteter og Via Ferrata klatring maks 120 kg
Zipline, «barskeløypa», taustige, klatrenett,,«overstokk og stein» «ball i fart», Via Ferrata klatring, maksimal personvekt, 120 kg.
Aktivitetene er ikke anbefalt for personer med hjerte-/ lunge-/ rygg-/ nakke problemer, andre fysiske utfordringer eller gravide.
8 - Alkohol, servering av mat og dietter
Av sikkerhetsmessige grunner har vi det alkoholfritt før og under alle fysiske aktiviteter. Vi har skjenkebevilling på utsiden og
inne i Gamma på Base Camp, så det er mulighet for å få servert drikke etter aktivitetene (må avtales da vi ikke oppbevarer noe
på stedet). Det er ikke anledning til å ha med eget drikke. Kunden får servert den menyen som er avtalt på forhånd.
Vegetar mat eller annen diett til enkelte gjester, bør vi ha beskjed 1 uke før.
9 - Bekledning / utstyr
Aktiv Fritid – ut på tur, har med alt utstyr som trengs til aktivitetene. For at den enkelte gjest skal få best mulig utbytte av
aktivitetene anbefaler vi at man har fritidstøy + ev. regntøy og sko som ”sitter på beina”. Det kan være lurt å ha med seg en
lommelykt til returen hjem. Det er anledning til å sette fra seg ryggsekk etc. ute i gapahuken eller innelåst i Gamma under
aktivitetene på Base Camp. I den åpne gapahuken er det bord og benker med plass til ca.30 personer.
10 - Ansvar for skade
Gjestene kan bli gjort økonomisk ansvarlig for skade på utstyr som skyldes uaktsom eller forsettlig opptreden av deltakere.
11- Force Majeure
Hendelser utenfor Aktiv Fritid – ut på tur, sin kontroll – brann, større tyveri, naturkatastrofer og lignende gir Aktiv Fritid – ut på
tur, rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.
Klipp ut og send tilbake til Aktiv Fritid – ut på tur, Langvikveien 22 N-3145 Tjøme eller pr e-post på post@a-fritid.no
Merknader: ____________________________________________________________________________________________

Navn på gruppen:

Jeg er underforstått med over nevnte betingelser og jeg
signerer herved på vegne av hele gruppen.

Dato for arrangementet:

Dato: __________Firma/gruppe:________________

Med vennlig hilsen
Berit Norheim
Aktiv Fritid – ut på tur

Signatur__________________________________
Telefon: ________________Mobil:______________

