
  

                   Stiftelsen Skaftökuttern 854600-6217 

  

                       T/S Kvartsita, Allmänna Villkor 2019-02-14 
Alla betalningar görs till Stiftelsen Skaftökuttern 

Ansvarig för seglingen är redaren föreningen För Fulla Segel 854600-5862  

1.  Anmälan och betalning 
Anmälan är för deltagaren bindande först då hen erlagt den fastställda bokningsavgiften. För 
föreningen blir anmälan bindande en vecka efter det att bokningsavgiften kommit oss tillhanda. 

2. Avbeställningsvillkor 
Avbeställning skall ske skriftligt till vår mail info@kvartsita.se. Avbokning senare än 20 dagar innan 
kursstart ger inte rätt till någon återbetalning av kursavgiften (om inte läkarintyg finns). Avbokning 
mellan 30-20 dagar innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften och avbokning mer än 30 dagar 
innan kursstart återbetalas hela kursavgiften förutom bokningsavgiften. Bokningsavgiften och 
medlemsavgiften återbetalas aldrig. 
Omständigheter (t.ex vädermässiga) utanför föreningens kontroll, berättigar föreningen att häva 
anmälningen utan skyldighet att utge skadestånd. Beslut tas i samråd med ansvarig skeppare. Vid färre 
kursdeltagare än 12 personer (dagsturer undantaget) förbehåller sig föreningen rätten att ställa in 
kursen. Kursdeltagare meddelas då senast 10 dagar innan kursstart. Vid inställt arrangemang 
återbetalas hela kursavgiften (inklusive bokningsavgiften) till kursdeltagaren. 

3. Mat och allergier 
Vid anmälan skall eventuella allergier och matbegränsningar anges. 

4. Städning 
Efter varje kurs ansvarar alla kursdeltagare att båten blir korrekt städad. 

5 Deltagarens ansvar 
Varje deltagare är skyldig att följa av fartygsbefälet givna instruktioner och tillsägelser. Varje 
deltagare är ansvarig för skada förorsakad genom underlåtenhet att följa givna instruktioner eller 
föreskrifter. Deltagaren förbinder sig att respektera gällande ordningsregler, att stå för alla 
kostnader för ev. skadegörelse, samt att uppträda så att övriga seglingsdeltagare icke störes.  
Åsidosätter deltagaren i väsentlig grad något av vad som åligger honom enligt ovan förbehåller sig 
föreningen rätten att skilja hen från seglingen, varvid deltagaren får företaga hemresan på egen 
bekostnad och föreningen har rätt att tillgodoräkna sig den totala avgiften för seglingen. När det 
gäller ungdomar så kontaktas vårdnadshavare. Vid sjukdom/olycksfall åligger det deltagaren att själv 
stå för alla kostnader. 

6 Försäkringar 
Föreningen kräver att deltagaren har gällande hemförsäkring. Deltagaren ombesörjer själv det 
försäkringsskydd som han anser erforderligt (Avbeställningsskydd, Olycksfallsförsäkring) 
Föreningen har: Föreningsförsäkring med ansvarsskydd. Redaransvarsförsäkring, P/I, enligt sjölagen. 
Kaskoförsäkring för fartyget samt olycksfallsförsäkring för egen personal. 

7 Reklamation 
Ev. anmärkningar skall framföras omedelbart till befälhavaren och anspråk på ersättning skall för att 
vinna beaktande göras skriftligen inom en månad efter seglingens avslutande.


