Mu si kl ejr.dk
HANDELSBETINGELSER
Ved tilmelding accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser, som skal sikre at lejren bliver en succes for alle
tilmeldte deltagere.
§ 1. FORPLEJNING
Når du deltager i Musiklejr.dk får du i prisen inkluderet 3 måltider mad per dag. Alle deltagere samarbejder om
madlavning og afrydning. Vær opmærksom på at Musiklejr.dk fralægger sig ansvaret for indtagelse af alle
former for fødevarer gennem opholdet. Du bedes inden lejren begynder oplyse om eventuelle allergier og lignende. Vær
opmærksom på at drikkevarer ikke er inkluderet i prisen, men kan tilkøbes billigt på stedet.
§ 2. BETALING
Opholdet afregnes til den enhver tid gældende købspris på købstidspunktet. Såfremt dit ophold er bestilt 4 uger eller
mindre før opholdets start afregnes det fulde beløb samlet. Såfremt opholdet er bestilt mere end 4 uger før opstart
indbetales et depositum på 500kr, og senest 4 uger før kursusstart betales det
resterende beløb. Vær opmærksom på at Musiklejr.dk forbeholder sig ret til at afvise deltagere hvis betaling ikke
er modtaget rettidigt.
§ 3. LEJRBEVIS
Så snart at betalingen jf. betingelsernes § 2 er registreret sender vi dig et en kvittering der fungerer som et lejrbevis..
Såfremt du ikke har modtaget beviset senest 8 hverdage efter indbetalingen, bedes du kontakte os hurtigst muligt. Vi gør
opmærksom på at lejrbeviset også fungerer som din personlige billet til lejren.
§ 4. AFMELDING
Såfremt du bliver forhindret i, at deltage bedes du oplyse dette hurtigst muligt. Da vi i god tid går i gang med
forberedelserne og diverse indkøb gør vi opmærksom på, at indbetalte beløb jf. betingelsernes § 2 ikke refunderes. Dog
kan du undersøge om du via dit eget forsikringsselskab er dækket, såfremt du er nødsaget til at aflyse. Du er
velkommen til at ændre deltagernavnet frem til opholdets 1. dag, dog bedes du oplyse om dette forhold til Musiklejr.dk.
§ 4 A. FORTRYDELSESRET
E-handelsloven giver dig ret til 14. dages fortrydelsesret ved handel på internettet. Dog er aftaler om indkvartering,
transport, forplejning, herunder servering og catering, og rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-,
idrætsog lignende kulturbegivenheder undtaget efter Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2, såfremt arrangementet er
tidsbestemt og ikke er indgået udenfor arrangørens faste forretningssted, jf. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2, litra a-b
samt § 17, stk. 2.
§ 5. AFLYSNING AF LEJR
Selvom det er vores mål altid at gennemføre alle planlagte lejre, kan der opstå begivenheder der vanskeliggør en sådan
gennemførelse. Såfremt at der er for få tilmeldte, eller der i øvrigt indtræder begivenheder, der må betegnes som force
majeur, forbeholder Musiklejr.dk sig ret til at aflyse lejren. I tilfælde hvor en sådan aflysning finder sted,
refunderer vi naturligvis hele det indbetalte beløb eller hvis det er muligt, tilbyder at dit ophold flyttes til en anden uge.
§ 6. OPHAVSRETTIGHEDER
Af hensyn til vores deltagere gør vi opmærksom på, at den danske ophavsretslov også er gældende på musiklejren.
Dette betyder at den eller de ophavsmænd der har lavet et værk selvfølgelig også er i besiddelse af ophavsretten til det
pågældende værk. Der gøres desuden opmærksom på, at alle der har bidraget med væsentlig og original indsats til
skabelsen og produktionen af værket indtræder i disse rettigheder. Alt misbrug af sådanne rettigheder, straffes efter de i
dansk ret gældende regler.
§ 7. GENERELT
Da vi skal sove i telt opfordres du til, at medbringe sovepose og lignende. Da alle deltagere skal have en god oplevelse
henstiller vi til at al uhensigtsmæssig opførsel undgås. Det er muligt at få brændt dine studieoptagelse ned på CD, eller
eget datamedie kan anvendes såfremt man ønsker rådata.
Alt færden i den omkring liggende natur er på eget ansvar. Ens personlige ejendele er ligeledes medbragt på eget ansvar,
hvilket betyder at Musiklejr.dk fralægger sig ethvert ansvar for beskadigelser, bortkomst og andet.

