Polarsommer på Svalbard 8. – 15. august 2021
Påmelding og betingelser
1 Påmelding
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside ved å klikke "Meld deg på". Det er også
mulig å få program og påmeldingsskjema tilsendt på papir i posten og fylle ut for
hånd. Skjema må da returneres til Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS), Kirkeveien 2,
8920 Sømna. NB. Navnet må skrives nøyaktig slik det står i passet. Senere endring vil
medføre gebyr.
2 Påmeldingsfrist
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen 3. mai 2021.
Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å sikre nok deltakere til
at turen kan gjennomføres.
3 Betaling
Depositum kr. 2000,- faktureres med forfall medio mai 2021. Hovedfaktura faktureres
med forfall medio juni 2021. Ev. tillegg, ekstra døgn under forkurset eller annet,
faktureres etter hjemkomst. NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med
kredittkort.
4 Forsikring
Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende er
selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Ta kontakt med ditt
forsikringsselskap dersom du er usikker.
5 Avlysning eller utsettelse av turen
En gruppetur med for få påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan skje hvis
andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbake
innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i personlig brev eller
e-post direkte til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før
avreise.
6 Avbestilling ved Force Majeure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de
siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige
smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig
grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik
avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til
det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales
innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis
begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent
før bestilling.
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7 Avbestilling mot gebyr
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler:
•

Fra 3. mai – 9. juli 2021: 25 % av reisens pris.

•

Fra 10. juli 2021: Reisens pris i sin helhet.

•

Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise pga.
manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av
den det gjelder.

8 Endring av pris
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over.
NNPS forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer.
Reisen selges som en hel «pakke», og det vil ikke være mulig å refundere de delene av
pakken som eventuelt ikke benyttes.
9 Ved ev. endring av reiserute
Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas
forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer
som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser
som streik, stengte veier, vær- og lokale forhold kan føre til programendringer på en
gruppereise. NNPS forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i
samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.
10 Bistandsbehov
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse.
Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.
11 Utflukter
Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og kondisjon.
Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha fysiske
begrensninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt.
12 Opptreden
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller
skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å
avvise en reisende hvis disse kravene ikke oppfylles. De økonomiske konsekvenser er
da den reisendes eget ansvar.
13 Pass
Fordi Svalbard er utenfor Schengen, blir ID-kontroll gjennomført av alle gjester som
reiser til og fra Svalbard. Nordmenn kan identifisere seg med pass, et førerkort utstedt
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etter 1998, kredittkort eller Forsvarets ID-kort. Dokumentene må være utstedt i Norge
og minst inneholde den reisendes navn, foto og fødselsdato.
14 Medisiner
Ta med bekreftelse fra legen på reseptbelagte legemidler du bruker. Bekreftelsen bør
være på engelsk. Medisiner bør oppbevares i originalemballasjen i håndbagasjen.
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