INFO OCH VILLKOR
för Norr om Stans klubbar, kurser och kolonier

Kursinfo

Den kursinfo som gäller för Norr om Stans (NoS) kurser är den som finns på NoS
webbplats www.nos.fi och i kursanmälningssystemet på www.pilvikanava.fi/norromstan.
Om du fått info om NoS kurser andra vägar, vänligen kontrollera uppgifterna på
www.nos.fi, www.pilvikanava.fi/norromstan eller per telefon på numren nedan.

Anmälning

Den som vill delta i en klubb, kurs eller koloni som ordnas av NoS ska först anmäla sig
via det elektroniska kursanmälningssystemet på www.pilvikanava.fi/norromstan eller per
telefon till numren nedan.
Man ska anmäla sig senast en vecka före klubben/kursen/kolonin börjar, om inget annat
meddelats i kursinfon.
Deltagare under 18 år ska anmälas av förmyndaren.
Vid anmälningen ska minst följande uppgifter meddelas: deltagarens för- och efternamn,
personsignum, fullständiga adress och telefonnummer, samt betalarens (förmyndarens,
då den anmälda är under 18) för- och efternamn, personsignum, fullständiga adress och
telefonnummer.
Genom att anmäla dig/ditt barn förbinder du dig att betala deltagar- och övriga avgifter
och att följa de villkor som anges i detta dokument.
Klubbarna ordnas om minimiantalet deltagare anmäler sig till klubben.

Deltagaravgifter

För deltagandet i de flesta klubbar, kurser och kolonier som ordnas av NoS uppbärs en
deltagaravgift.
En räkning för deltagaravgifterna skickas per post till den adress som angivits under
faktureringsuppgifter vid anmälningen.
Räkningen ska betalas senast på förfallodagen.
Om betalningen inte kommit in på NoS konto i tid, skickas vid behov en
betalningspåminnelse. Då betalningspåminnelsen orsakar extra arbete och kostnader,
uppbärs en påminnelseavgift för varje påminnelse.
Man får inte anmäla sig till fler klubbar, kurser eller kolonier om man har obetalda
avgifter som förfallit.
Vid indrivningsärenden anlitas Lindorff.

Avbokning

Avbokning av en klubb/kurs/koloni som ordnas av NoS kan göras via det elektroniska
kursanmälningssystemet på www.pilvikanava.fi/norromstan eller per telefon till numren
nedan.
Man kan avboka klubbar och kurser ordnade av NoS senast 7 dagar före
klubbens/kursens början, sommarkolonier (juni–augusti) senast 30 dagar före kolonins
början och övriga kolonier senast 14 dagar före kolonins början, om inget annat
meddelats i kursinfon.
Om du avbokar senare, är du skyldig att betala deltagaravgiften.

Frånvaro

Meddela i god tid om du/ditt barn blir borta från en klubb/kurs/koloni, eller måste komma
senare eller gå tidigare, då detta kan inverka på planeringen av klubbens innehåll,
anskaffning av material mm.
Meddela om frånvaro eller avvikelse i tider direkt åt ledaren för klubben/kursen/ kolonin.
Om du inte har ledarens kontaktuppgifter, kontakta NoS kansli.

Försäkring

Barn och unga som deltar i Norr om Stans klubbar och kolonier för barn och unga, täcks
av Norr om Stans olycksfallsförsäkring hos Folksam skadeförsäkring. Försäkringen
gäller personskador på deltagaren. Övriga skador på person och egendom är på
deltagarens/förmyndarens ansvar.

Kontaktuppgifter

Norr om Stan rf, Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors
Verksamhetsledare Katja Salojärvi, tfn 050-432 88 88
Projektkoordinator Lotta Soveri, tfn 050-466 35 44
E-post: info@nos.fi
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