Anmälnings- och bokningsregler
Det är viktigt att ni uppger en fungerande mejladress och ett mobilnummer vid anmälan. Ni har
en garanterad plats till lägret först när ni erlagt fullbetalning till VSS. Betalning sker till VSS
Plusgiro: 50164-3, skriv barnets namn samt vilket läger det gäller vid betalning.

Om lägret ni har anmält er till är fullbokat kommer vi att höra av oss snarast. Om ni inte får
plats på ett läger vid anmälan kan ni mejla oss för att ställa er i kö, mejla till kontakt@vss.nu
Om lägret inte blir av återbetalas lägeravgift samt medlemsavgift.
Avanmälan på grund av sjukdom eller skada
Vid avanmälan på grund av sjukdom eller skada skall läkarintyg bifogas. Avanmälan skall göras
snarast möjligt innan kursstart. Vid avanmälan vid sjukdom eller skada enligt ovan med
läkarintyg återbetalas kursavgiften förutom medlemskapet. Mejla kontakt@vss.nu
Ålder och Simkunnighet
För att få delta måste eleven fylla 8 år under året och kunna simma minst 200 meter utan flythjälp
samt ha vattenvana. Genom att ange simkunnighet 200 meter i anmälningsformuläret har
anmälaren intygat detta.
Utbildningsgaranti
Om kursens genomförande väsentligt har hindrats på grund av väder, exempelvis hårda vindar,
erbjuds kursdeltagaren att deltaga på annan kurs, alternativt anordnas en specialkurs vid annan
tidpunkt. Återbetalning görs inte.
Uppsåtliga skador
Om deltagaren uppenbart uppsåtligt skadar båt eller utrustning, t.ex. genom kollision, har VSS
rätt att debitera kostnaderna för reparation samt skäliga hanteringskostnader.
Personuppgifter
Genom anmälan godkänner anmälaren att lämnade uppgifter om målsmän och eleven registreras
hos VSS. Det lagras i en elektronisk databas. VSS får använda uppgifterna för att kommunicera
angående seglarskolan och andra seglingsrelaterade aktiviteter med den registrerade. Delar av
uppgifterna kan av statistikskäl komma att inges såsom deltagarrapportering till
Riksidrottförbundet, SISU Idrottsutbildarna och kommunen. VSS jobbar för att personnummer
inte ska behöva registreras.
Bildmaterial
Genom anmälan godkänner anmälaren även att bilder tagna på eleven under seglarskolan får
publiceras på Internet och i övrigt användas i verksamhetens material. Kan detta ej godkännas
måste det särskilt anges i anmälan. Kurser blir generellt av om det är minst 7 deltagare anmälda.

