ORDNING OCH REDA
AVGIFTER OCH REGLER
Här följer våra regler för betalning av lägeravgift samt avbeställning av beställt eller påbörjat läger.
BETALNING
I lägeravgiften ingår helpension.
Till lägeravgiften tillkommer medlemsavgiften i USF, den är på 500 kr/år. I medlemsavgiften ingår,
förutom medlemskap, kollektiv olycksfallsförsäkring under lägertiden samt USF ́s kostnad för ställande av
resegaranti hos Kammarkollegiet. Medlemsavgiften är obligatorisk för alla som deltar i något av USF ́s
läger.
BEKRÄFTELSE, ERLÄGGANDE AV ANMÄLNINGSAVGIFT OCH MEDLEMSAVGIFT
När vi fått in anmälan så skickar vi ut ett mail som bekräftar anmälan med uppgifter om hur
anmälningsavgiften ska betalas.
500 kr i medlemsavgift (obligatoriskt)
1000 kr i anmälningsavgift (obligatoriskt)
300 kr i avbeställningsskydd (frivilligt)
Vi vill ha inbetalningen insatt på vårat konto inom 5 arbetsdagar efter det att du fått bekräftelsemailet. När
vi registrerat betalningen är platsen på lägret säkrad, anmälan betraktas endast som preliminär tills denna
betalning är gjord.
SLUTBETALNING AV LÄGER
I maj månad publicerar vi ett Läger ABC på vår hemsida, i det dokumentet finns instruktioner för
slutbetalning av lägeravgift. För betalning av lägret gäller normalt att slutbetalning (lägeravgift med
avdrag för anmälningsavgift) skall ske senast sista vardagen på lägret.
AVHOPP/ÅTERBETALNING/AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FRIVILLIGT)
Avbeställningsskyddet är inte obligatoriskt, men det rekommenderas, eftersom reglerna i punkt 1 och 5
nedan, endast gäller den som tecknat avbeställningsskydd.
1. Vid avhopp, innan 1 februari, återbetalas anmälningsavgift och medlemsavgift om avbeställningsskydd
är tecknat vid betalningstillfället av anmälnings- och medlemsavgiften.
2. Vid avhopp, efter den 1 februari, återbetalas vare sig anmälningsavgift, medlemsavgift eller det
frivilliga avbeställningsskyddet.
3. Sker avhopp inom en tidsperiod om 21 dagar innan lägerstart, medför detta att full slutbetalning även
skall erläggas.
4. Sker avhopp från påbörjat läger medför detta att full slutbetalning skall erläggas, sker avhoppet
dessutom efter mindre än 75% av lägertiden har gått så skall även ersättning för den s.k
”Konfirmationsclearingen” om 7.050 kr erläggas.
5. Slutbetalning och eventuell konfirmationsclearing avkrävs inte om avbeställningsskydd är tecknat vid
betalningstillfället av anmälnings- och medlemsavgiften.
FORCE MAJEURE
Skulle USF komma att ställa in lägret så återbetalar USF den inbetalda summan. Detta gäller inte om lägret ställts in på grund av
hinder som ligger utanför USF ́s kontroll, som USF inte skäligen kunnat förutse vid tiden då denna skrift skapades.

