Organisationsnummer 556761-0489

Bekräftelse GGN Training Camp
PA RT E R

-

Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE)
Och
Kunden.
T R Ä NI NG S L Ä G E R G G N 3 - 4 OK TOB E R

Kunden är härmed antagen som en av deltagarna till vår GGN Training Camp i Falköping den 3-4
oktober 2020.
GGN Training Camp är en fullmatad träningshelg med flera olika träningsmoment där du lär dig köra
bättre, säkrare och snabbare. Många bra tränare finns på plats som hjälper dig och gör att du ska prestera
bättre och får en roligare körupplevelse.
A R R A NG ÖR : NOR DI C S P ORT & E V E NT OC H E NDU ROS C OOL

Arrangörer av lägret är Nordic Sport & Event och Enduro School. Nordic Sport & Event är bland annat
arrangör av Gotland Grand National, världens största endurotävling. Enduro School arrangerar varje år
ett antal liknande träningsläger för att hjälpa förare att prestera bättre och säkrare.
Medarrangör är Falköpings motorklubb då vi hyr banan av dem.
VA D I NG Å R I AVG I F T E N

I avgiften om 2500 kr inkl. moms ingår två heldagars fullmatad träningsupplevelse, lunch två dagar och en
T tröja. När det gäller boende så kommer NSE att förhandla fram några olika alternativ under mars
månad med lämpliga anläggningar. Mer info kommer på vår hemsida när det är klart
www.nordicsportevent.se
P R I S OC H B E TA L NI NG

Priset för denna GGN Camp är satt till 2500 SEK inklusive moms. Kunden kommer att bli fakturerad när
direkt när anmälan är gjord. Kunden har 30 dagar på sig att betala.
AV B E S TÄ L L NI NG S S K Y DD

*Avbeställningsskydd kostar 100 kr. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av
läkarintyg. Obs! Avbeställningsskyddet 100 kr återbetalas ej vid avbokning. Vi förbehåller oss rätten att
behålla 150 kr i en administrativ avgift som inte återbetalas. Gäller inte för resor eller boende i samband
med tävlingen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället.
Avbeställningsskydd 100 kr (0 % moms) Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar:
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- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller
deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller
översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din
bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avbeställningsskydd 100 kr (0 % moms) Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

A R R A NG ÖR E NS R Ä T T I A T T S TÄ L L A I N E V E NE MA NG E T

Vi som arrangör förbehåller oss rätten att ställa in lägret vid för få deltagare. Lägret tar maximalt 72 deltagare.
Gränsen går vid runt 50 deltagare för att vi ska genomföra evenemanget.
NOR DI C S P ORT & E V E NT S A NS VA R

Nordic Sport & Event ska tillsammans med Enduro School se till att ni får en bra utbildning så du blir en
bättre och säkrare enduroförare. Vi kommer att ha minst 5 tränare på plats för att du ska få den tid som
du behöver för att bli en bättre förare.
KÖPA R E NS A NS VA R OC H E V E NTUE L L AV B OK NI NG

Kunden ska se till att inställa sig i god tid inför GGN Training Camp så att inga förseningar för övriga
deltagare uppstår.
Kunden har eget ansvar att se till att försäkringsfrågan är löst innan lägret. Det som gäller är att du ska ha
lägst en giltig klubblicens som du löser innan och visas på plats innan lägret drar igång. Den kostar ca 500
SEK och den löser du via Svemo TA https://ta.svemo.se/ . Den gäller då dig personligen. Skulle annan
person vara inblandad gäller Falköpings licens som medarrangör och uthyrare av banan.

T I L L Ä MP L I G L A G

Detta Avtal skall tillämpas och tolkas enligt svensk lag. Tvist i anledning av detta Avtal skall avgöras genom
skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Skiljedomsförfarandet skall äga
rum i Stockholm. Part äger dock hos allmän domstol eller annan myndighet anhängiggöra talan beträffande
ostridig förfallen fordran.
Varmt välkommen till en fullmatad endurohelg tillsammans med oss.
Hälsningar
Conny Bohlin Nordic Sport & Event
Anders Olofsson Enduro Shool
Falköpings Motorklubb

