Generelle betingelser for rokurs/historieformidling med private grupper 2018
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 eks mva. Det regnes ikke mva av kurs/opplæring eller historieformidling Det eneste som
eventuelt kan komme i tillegg er drikke og / eller ekstraservering som skal belastes med mva.

2.

Tid og sted for arrangementet
På bekreftelsen står det hvor og når dere skal møte opp og når dere skal være tilbake. Vi vil 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.

3.

Avbestilling / reduksjon
.
2 uker før:
siste frist for avbestilling uten belastning
1 uke før:
ved avbestilling vil 50% av avtalt pris bli fakturert.
1 dag før:
ved avbestilling vil hele det avtalte beløpet bli fakturert.
Ved øking/reduksjon av antallet, må det gis beskjed. En reduksjon av antallet kan gjøres ned til en viss grense.
Øking av antallet kan medføre prisøkning dersom det f.eks må settes inn flere båter.

4.

Betaling
Kunden mottar faktura etter arrangementet.
Etter avtale kan vi også ta i mot kontant betaling/kort i kiosken.

5.

Ansvar / forsikring / helse
Alle våre aktiviteter er godt sikret og vi bruker kun sikkerhetsutstyr av topp kvalitet. Vi tilrettelegger for alle – så selv de
med dårlig helse kan delta på de fleste av våre aktiviteter. Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS), har en ansvarsforsikring
hos Gjensidige som dekker rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt som følge av vår virksomhet.

6.

Alkohol, servering av mat og dietter
Av sikkerhetsmessige grunner har vi det alkoholfritt før og under alle aktiviteter forbundet med sjø og skip/båt. Det er
ikke anledning til å ha med eget drikke. Kunden får servert den menyen som eventuelt er avtalt på forhånd.
Vegetarmat eller annen diett til enkelte gjester, må vi ha beskjed om minst 1 uke før.
Dersom kunden møter beruset/inntar alkohol under arrangementet har SNOS rett til å avlyse/avbryte arrangementet
uten forvarsel og uten erstatningsansvar.

7.

Bekledning / utstyr
SNOS, har med alt utstyr som trengs til aktivitetene. For at den enkelte deltaker skal få best mulig utbytte av
aktivitetene anbefaler vi at man har fritidstøy + ev. regntøy og sko som er sklisikre.
Dersom det er avtalt leie av vikingklær vil disse bli utlevert ved starten av arrangementet og skal leveres tilbake etter
arrangementet.

8.

Ansvar for skade
Gjestene kan bli gjort økonomisk ansvarlig for skade på utstyr som skyldes uaktsom eller forsettlig opptreden av
deltakere.

9.

Deltakere
Kunden må levere navneliste på alle deltakere (mannskap) senes to dager før arrangementet. Denne sendes
elektronisk til mannskap@sagaoseberg.no. Oppdatert mannskapsliste leveres høvedsmann ved ankomst.

10. Force Majeure
Hendelser utenfor SNOS sin kontroll – brann, større tyveri, naturkatastrofer og lignende gir SNOS, rett til å heve
avtalen uten erstatningsansvar. Vi tar forbehold om flytting av tidspunkt eller kansellering av arrangement grunnet
vær eller forhold som tilsier at det vil være uforsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Ved kansellering refunderes
innbetalt beløp til kunden.
Klipp ut og send tilbake til Stiftelsen Nytt Osebergskip, PB 217, 3101 Tønsberg eller mannskap@sagaoseberg.no
Merknader:

Navn på gruppen:

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

Dato for arrangementet:

Dato:

Med vennlig hilsen
Ole Harald Flåten
SNOS

Signatur
Telefon:

Firma/gruppe:

Mobil:

