Anmälningsvillkor 2017
Gällande kurser med Human Potential*
Center for a life in goodness!

Anmälan & betalning
Du anmäler dig via webbshopen www.humanpotentialshop.se där du kan du betala med
kontokort, bankgiro, swish eller faktura (gäller företag).
Vårt bankgiro 5355-7468, skriv då ditt namn och kursdatum på inbetalningen, tack.
Vårt swish nr 1232875565, skriv då ditt namn och kursdatum på inbetalningen, tack.

Anmälan är bindande
Följande gäller vid ev avbokningar:
anmälningsavgift återbetalas ej
avbokning senast 30 dagar före kursstart - hela kursavgiften återbetalas.
avbokning senare än 30 dagar före kursstart - 50% av kursavgiften återbetalas.
avbokning pga sjukdom (eller annan allvarlig, oförutsedd händelse) styrkt med
läkarintyg. Du kan antingen överlåta din plats till någon i din omgivning, alternativt få
återbetalning på 50 % av kursavgiften. Du kan ha kursavgiften innestående
till en annan kurs inom 1 år som hålles i vår egen regi, och får tillgodoräkna dig
hela beloppet inklusive anmälningsavgiften.

Om vi ändrar datum eller ställer in en kurs
Om vi av någon anledning ställer in en kurs, eller ändrar datum, och du inte har möjlighet
att komma till det nya datumet, så återfår du hela kursavgiften inkl anmälningsavgift.

Behandling av personuppgifter enlig PUL - personuppgiftslagen
För att underlätta vår administration och IT, behandlar vi uppgifter om namn, adress och
vilken kurs du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information
om kommande verksamhet. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss eller skicka
ett mail till: info@humanpotential.se med Nej tack!
* För kursresor utomlands se separat anmälningsvillkor.

Det avgörande ögonblicket är alltid NU.Gör din kursanmälan IDAG !
Human Potential, Mia de Neergaard i Sverige AB
Rosenvägen 7
236 35 Höllviken

info@humanpotential.se
www.humanpotential.se
www.humanpotentialshop.se

Anmälningsvillkor 2018
Gällande kursresor utomlands.
Center for a life in goodness!

Anmälan & betalning
Du anmäler dig via webbshopen www.humanpotentialshop.se. Där du kan du betala
med kontokort, bankgiro, swish eller faktura (gäller företag).
Vid inbetalning till vårt
bankgiro 5355-7468 eller swish nr 1232875565, skriv då ditt namn och kursdatum
på inbetalningen, tack. Hela kursavgiften skall vara betald 40 dagar före avresa
såvida vi ej kommit överens om avbetalningsplan.

Anmälan är bindande
Följande gäller vid ev avbokningar:
anmälningsavgift återbetalas ej
avbokning minst 60 dagar före kursstart - hela kursavgiften återbetalas.
avbokning senare än 60 dagar före kursstart - 50% av kursavgiften återbetalas.
avbokning pga sjukdom (eller annan allvarlig, oförutsedd händelse) styrkt med
läkarintyg. Du kan antingen överlåta din plats till någon i din omgivning, alternativt
få återbetalning 80 % av kursavgiften. Alternativt kan du ha kursavgiften innestående till en annan kurs inom 1 år som hålles i vår egen regi och får då tillgodo
räkna dig hela beloppet. Om flygresan ingår gäller särskilda resevillkor, se
respektive researrangör.

Om vi ändrar datum eller ställer in en kurs
Om vi av någon anledning ställer in en kurs, eller ändrar datum, och du inte har möjlighet
att komma till det nya datumet, så återfår du hela kursavgiften inkl anmälningsavgift.

Pass och visum
Resenären ansvara själv för att giltigt pass och erfordliga viseringar finns i ordning för resan.

Vaccinationer
Resenären uppmanas att kontakta läkare eller lokal vaccinationscentral för att försäkra sig
om att du har de vaccinationer som krävs för aktuell resa.

Resenärens kontroll av färdhandlingar
Det åligger resenären att kontrollera sina färdhandlingar så snart de erhållits.
Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Minimiantal för resans genomförande
Det minsta antal resenärer som krävs för att en resa skall genomföras anges där resa
presenteras. Om minimiantalet ej uppfylls förbehåller sig Human Potetial rätten att ställa
in resan. Normalt antal minimiresenär för en resas genomförande är om inget annat
anges 12 personer. Om ett arrangemang ställs in av Human Potential återbetalas inbetald

handpenning omedelbart.

meddelas
Ändringar i resans genomförande
Angivna flygtider i samband med bokning och i bekräftelse är preliminära. Exakta flygtider
meddelas i färdhandling. Human Potential frånsäger sig allt ansvar för ändring i tidtabell.
Dagsprogram för resor är i viss mån preliminära eftersom olika omständigheter som t.ex.
nationella helgdagar, inställda eller försenade allmänna kommunikationer, stängda utflyktsmål,
trafikkaos och oväder kan göra att ändringar i dagsprogram blir nödvändiga. Human Potential
har som ambition att alltid försöka kompensera resenären med andra arrangemang.
Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

Behandling av personuppgifter enlig PUL - personuppgiftslagen
För att underlätta vår administration och IT, behandlar vi uppgifter om namn, adress och
vilken kurs du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information
om kommande verksamhet. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss eller skicka
ett mail till: info@humanpotential.se med Nej tack!

Det avgörande ögonblicket är alltid NU.Gör din kursanmälan IDAG !
Human Potential, Mia de Neergaard i Sverige AB
Rosenvägen 7
236 35 Höllviken

info@humanpotential.se
www.humanpotential.se
www.humanpotentialshop.se

