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BETALNING & BOKNINGSVILLKOR 

Här följer våra regler för betalning av lägeravgift samt avbokning av bokat eller påbörjat läger. I 

och med betalning av anmälningsavgiften godkänner du villkoren nedan. 

1. Lägeravgiften 

I lägerpriset som anges på hemsidan och i lägerschemat ingår lägeravgift och medlemsavgift i 

USF-Ö. I lägeravgiften ingår helpension. I medlemsavgiften ingår, förutom medlemskap, kollektiv 

olycksfallsförsäkring under lägertiden samt ställd resegaranti hos Kammarkollegiet. 

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla som deltar i vår verksamhet. 

2. Erläggande av anmälningsavgift och medlemsavgift 

Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 1 300 kr och en medlemsavgift på 500 kr med 

betalkort. Anmälningsavgiften och medlemsavgiften räknas av från slutbetalningen. 

3. Slutbetalning 

Slutbetalning sker mot faktura som skickas via e-post på första lägerdagen. Fakturan skall vara 

betald senast sista vardagen på lägret. Varje deltagares vårdnadshavare är personligt ansvarig för 

att erlägga slutbetalning inom föreskriven tid. Beloppet för slutbetalning är det totala lägerpriset 

som anges i lägerschemat minus 1 800 kr som redan betalats i samband med anmälan.  

4. Avbokning och avhopp 

1. Vid avbokning inom 5 kalenderdagar från anmälningsdatum återbetalas både 

anmälningsavgift och medlemsavgift (1 300 kr + 500 kr). 

2. Vid avbokning efter 5 kalenderdagar från anmälningsdatum återbetalas enbart 

medlemsavgiften på 500 kr. 

3. Vid avbokning som sker mindre än 21 kalenderdagar före lägerstart gäller dessutom att 

75% av kvarvarande slutbetalning skall erläggas. 

4. Vid avbokning/avhopp samma datum som lägerstart eller under pågående läger skall full 

slutbetalning erläggas. 

5. Vid avbokning från ett pågående konfirmationsläger där mer än 15 dagar löpt, förbehåller 

sig USF-Ö rätt att utöver slutbetalning också kräva betalning av utebliven 

konfirmationsclearing, fn. 8 350 kr. 

6. Vid skada eller akut sjukdom som kan styrkas av giltigt läkarintyg utgår krav på 

slutbetalning enligt punkt 2 och 3 ovan. 

Notera att inbetald anmälningsavgift (1 300 kr) enbart återbetalas om avbokning sker inom 5 

dagar enligt punkt 1, aldrig annars. 

5. Force majeure 

Skulle USF-Ö komma att ställa in lägret så återbetalas den inbetalda summan. Detta gäller inte om 

lägret ställs in på grund av hinder som ligger utanför USF-Ö kontroll, som USF-Ö inte skäligen 

kunnat förutse vid tiden då denna skrift skapades. 
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