Sidst ændret : 24.06.2020

Marbella, 24.06.20

Betingelser & vilkår for Marbella Fitness Camp:
-

-

-

-

-

Vores priser inkluderer altid moms, ophold, fuld pension inkl. Vand, te, kaffe, deltagelse på hold på
den pågældende camp, brug af faciliteter samt wi-fi på resortet.
Depositum for campen skal betales ved booking, er bindende og ikke-refunderbar. En rejseforsikring
vil dække i mange situationer.
Restbeløbet skal betales 4 måneder før ankomst. Efter indbetalt restbeløb, er også dette bindende
og ikke-refunderbar. Man kan evt sælge sin plads og vi kan ændre navn uden gebyr.
Venligst bemærk 5% tillæg vil forekomme ved betaling via Paypal.
Rejsearrangøren har ret til at ændre eller aflyse rejsen, men medfører en ændring at rejsens værdi
falder, har kunden ret til afslag i prisen, dog ikke ved bagateller. Ved betydelig ændring/aflysning skal
kunden informeres om evt. tilgodebevis eller andet. Kunden vil have ret til at tilmelde sig en anden
camp i stedet for.
Ved situationer som jordskælv, brand, epidemi, pandemi eller lignende, vil Marbella Fitness Camp
kun holdes ansvarlig for værdien af campen, hvis deltagers rejseforsikring ikke dækker. I dette
tilfælde kan Marbella Fitness Camp beslutte at refundere pengene, udskyde campen eller udstede
tilgodebevis til senere camp. (min 12måneders løbetid)
Unge under 18år skal have samtykke fra forældre/værge og vi skal have underskrevet et dokument
fra dem. På nogle camps er min. Alder 18år uden forælder/værge.
Ingen alkohol serveres til unge under 18år.
Alle deltagere skal medbringe det blå EU sygesikringsbevis samt det almindelig gule. Det blå EU
sygesikringsbevis er gratis og kan bestilles på Borgerservice. Tillad op til 4 uger fra bestilling til du
modtager det.
Deltagelse på alle camps er på eget ansvar. Vi anbefaler at alle deltagere tegner rejseforsikring, da
det blå EU sygesikringsbevis ikke gælder i alle situation, f.eks. ved hjemtransport.
Under vores camps tager vi billeder. Disse billeder vil kun blive brugt af Marbella Fitness camp til
sociale medier, reklame, flyers eller andet. Ønsker du IKKE at være på billeder, skal dette oplyses
inden campens start.
Alle deltagere skal følge regler og anvisninger på resortet.
Hvis en deltager skulle have brug for at forlade campen tidligere end planlagt, gives der ingen
tilbagebetaling af evt spildte dage.
Datapolitik; Vi indsamler deltagernes data via booking formular og bruger den til egen brug. Dataer
videregives ikke til 3. part og slettes 3 måneder efter campen er afholdt. Vi overholder alle yderligere
regler indenfor lovgivningen om databeskyttelse.

Hjemmesiden, alle billeder og indhold er Copyright Marbella Fitness Camp

