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Anmälningsvilkor - Täby Kyrkby Scoutkår 

Anmälningen till Jamboree17 är bindande! Sista anmälningsdag är 20/1-17. 

När jag anmäler mig till Jamboree17  försäkrar jag att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt 
kapabel att genomföra arrangemanget. 

Den som anmält sig till Jamboree17 är skyldig att betala hela den avgift som gäller för den 
typ av deltagande hen anmält sig till, med följande undantag: 

1. Den som avanmäler sig innan 31/1*, stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas. 
2. Den som avanmäler sig innan 30/4*, utan att ange ett godkänt skäl enligt nedan, stryks från 

listorna men en administrativ kostnad på 500kr måste betalas. Har inbetalning av 
lägeravgiften skett, betalas denna tillbaka minus detta avdrag på 500kr. 

3. Den som avanmäler sig och samtidigt anmäler en fullvärdig ersättare, får inbetalt belopp 
med avdrag av en ombokningsavgift återbetalat. Ombokningsavgiften är 500 kr plus den 
merkostnad bytet innebär för arrangemanget. 

4. Den som avanmäler sig på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och 
som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrka detta med läkarintyg, får om 
jamboreeledningen godkänner skälen inbetalt belopp återbetalat. 

5.   Den som avanmäler sig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om 
Jamboreeledningen godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en 
avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10% av deltagaravgiften. 

6. Den som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig kan skriftligen ansöka jamboreeledningen 
om att få delar av inbetalt belopp återbetalat. 

7. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att den anmälde av jamboreeledningen inte anses 
förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan jamboreeledningen 
neka deltagande. 

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre 
än respektive avbokningsavgift sker ingen återbetalning, den som avanmäler sig är skyldig att 
betala in resterande belopp upp till respektive avbokningsavgift. 

Om du avbryter ditt deltagande i Jamboree17 i förväg sker ingen återbetalning. 

*Datumet gäller för när kåren avanmält till lägerledningen. Den enskilde individen ansvarar för att 
informationen tillkommit kåransvarig i god tid innan.


