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Norreslet
mountaineering & skiing

Tilmeldingsformular
Tilmelding til en tur eller et kursus sker ved, at du udfylder og sender denne formular til Norreslet Mountaineering. Såsnart
tilmeldingen er accepteret vil vi sende en regning med depositum og restbeløb specificeret. Det er vigtigt at en eventuel
afbestillingsforsikring tegnes samtidigt med indbetaling af depositum.
Deltager

Send via Email - Tryk her!

Navn

E-mail

Adresse
Mobil

Telefon

Kontakt person i tilfælde af uheld. Navn/
relation/telefon nummer

Tilmelding til:
Tur navn
Tur pris

Tur startdato
Depositum

Restbeløb

Forfaldsdato

Generelle bestemmelser
Der er en række vilkår for deltagelse på ture og kurser med Norreslet Mountaineering. Disse er beskrevet længst bag i dette
dokument. Det er vigtigt at du har sat dig grundigt ind i de generelle bestemmelser før booking af tur. Deltagerne er selv
ansvarlige for at være korrekt forsikrede til turen. Vi anbefaler alle at tegne en afbestillingsforsikring ved modtagelse af regning fra Norreslet Mountaineering.

Jeg har læst, forstået og anerkender Norreslet Mountaineerings “Generelle bestemmelser”

Deltagers underskrift

Dato

Forældre/værges underskrift hvis
deltager under 18 år

Dato

Send via Email:

Eller send via post til:

For at kunne sende pr Email
direkte fra formularen skal
den underskrives digitalt. Følg
vejledning ved at trykke på
feltet til højre herfor.

Norreslet Mountaineering
Bellevue Alpine Lodge
Le Couteray
74660 Vallorcine
france

...specialist i bjergsporter...
Norreslet Mountaineering
v. Asmus Nørreslet
Bellevue Alpine Lodge
74660 Vallorcine

Tel. +33 (0)684209182
Email. Norreslet@gmail.com
Web. www.norreslet.dk

Send via Email - Tryk her!

Norreslet
Mountaineering & Skiing

Tilmeldingsformular
Personlige oplysninger
De personlige oplysninger kommer aldrig videre end til guiden. Vi ønsker dog at vide så meget så muligt om deltagerens
helbred og fysik, for at vi kan leve op til vores mål om at skabe en god tur for den enkelte og opretholde den bedste sikkerhed på bjerget. Har man spørgsmål om hvorvidt en tur passer er det meget normalt at ringe eller skrive.
Lider du af allergier eller astma?

Har du problemer med led (f.eks knæ, ankel, skulder eller andre gamle skader, der giver problemer?)

Har du problemer med hjerte, lunger eller og åndedræt?

Har du problemer med højde og akklimatisering? Hvis ja, beskriv da venligst på hvilken måde det tidligere har vist sig, og om det
forhindrede dig i at gennemføre en tur.

Er der ellers noget vedrørende dit helbred eller fysik, der kan begrænse eller have indflydelse på din deltagelse? (f.eks sukkersyge,
højdeskræk, overvægt osv).

Tager du medicin? Hvilken medicin tager du? Vil du
tage medicin undervejs på turen?
Har du en særlig diæt der skal tages hensyn til?
Alder

Højde

Vægt

Fysisk form. Beskriv din aktuelle fysiske form.

Træning. Hvilken træning laver du? Hvor ofte og hvor lang tid træner du?

Vandring og trekking. Beskriv din erfaring eller anden relevant friluftserfaring.

Bjergbestigning og alpin klatring. Beskriv dit niveau og erfaring.

Har du tidligere været med på vores ture? Hvordan gik det?
Andre noter eller overvejelser...

Norreslet Mountaineering
v. Asmus Nørreslet
Bellevue Alpine Lodge
74660 Vallorcine

Tel. +33 (0)684209182
Email. Norreslet@gmail.com
Web. www.norreslet.dk

Generelle bestemmelser
1.
2.

Alle bookninger foretages med Norreslet Mountaineering, v. Asmus Nørreslet, registreret under navnet Asmus Norreslet, No Siret : 434 054 417 00028, Bellevue, 74660 Vallorcine, Le Couteray, Frankrig
Bankoplysninger:
CREDIT MUTUEL CHAMONIX
252 AVENUE MICHEL CROZ
74400 CHAMONIX MONT BLANC
Account owner: M Asmus Nørreslet, La Bellevue, Le Couteray, 74660 Vallorcine, France
IBAN: FR76 1027 8024 1100 0148 6354 555 (International Bank Account Number)
BIC: CMCIFR2A (swiftkode)

3.

Asmus Nørreslet er tilmeldt det franske register for rejse-arrangører under følgende informationer:
Asmus Norreslet
Personne physique
Numero Immatriculation Registre des Opérateurs de Voyages et de Sejours : IM074140004
Garantie Financiere : COVEA Caution, 10 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72000 Le Mans, France, Contrat n° 21203
Assurance responsibilité Civile professionelle: MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans, France, Police n° 127314664

4.

1. For at tilmelde sig en tur med Norreslet Mountaineering skal en tilmeldingsform pr deltager udfyldes og fremsendes enten pr email eller almindelig post.
2. Ved modtagelse af tilmeldingsformularen fremsendes en regning for turen.
3. En endelig beskæftigelse på turen sendes efter vi har modtaget dit depositum. Dato for modtagelse af depositum er startdato for vores aftale.
4. Restbeløbet skal overføres senest 2 mdr. inden turens første dag eller på den dato, der er beskrevet i regningen.
5. Hvis restbeløbet ikke er modtaget af Norreslet Mountaineering v. Asmus Nørreslet til den dato markeret på regningen vil vi forbeholde os retten af aflyse
din tilmelding og beholde dit depositum.
Vi anbefaler på det kraftigeste deltageren at tegne en afbestillingsforsikring for turen. Denne forsikring skal tegnes ved indbetaling af
depositum.

5.

Skulle du ønske at aflyse kurset gælder følgende retningslinier:
Dato for
Aflysning
Aflysning
Aflysning

6.
7.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

aflysning					Gebyr
mere end 28 dage før kursusstart 			
Tab af depositum
14-28 dage før kursusstart			
50 % af det fulde kursusbeløb
mindre end 14 dage før kursusstart			
100 % af det fulde kursusbeløb

Aflysning af kursus eller tur skal ske skriftligt til Norreslet Mountaineering v. Asmus Nørreslet.
Overdragelse. Det er muligt for deltageren at overdrage kurset (f.eks istedet for at afbestille) til anden side, såfremt den nye ”deltager” kan påvise en tilstrækkelig erfaring og fysisk form, der er påkrævet i forhold til aktiviteten. Denne bedømmelse bliver foretaget af Asmus Nørreslet.
Vi reserverer retten til at aflyse kurser, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere op til 14 dg inden start. Hvis det kursus du har booket bliver aflyst, vil
vi forsøge at tilbyde dig plads på et andet kursus uden ekstra omkostninger for dig. Er dette ikke muligt, eller passer datoerne for det alternative kursus dig
ikke, vil du få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt. Vi er derimod i tilfælde af, at vi aflyser, ikke ansvarlige for betaling af andet end refusion af din
indbetaling. Vi erstatter således f.eks. ikke de udgifter, du måtte have afholdt i forbindelse med den planlagte tur (f.eks. til flybillet, forsikringer eller udstyr
m.v.).
Deltagere på Norreslet Mountaineerings kurser er personligt ansvarlige for at være korrekt forsikrede. Bjergbestigning er rutinemæssigt undtaget fra normal forsikringsdækning i ulykkesforsikringer, og deltagerne opfordres derfor til at tegne specialforsikringer, der også omfatter redning, lægebehandling og
hjemtransport i forhold til den/de aktiviteter der er beskrevet i kursusbeskrivelsen. Inden du tegner en sådan privat forsikring, kan du dog rette henvendelse
til den offentlige sygesikring for at få nærmere besked om, i hvilken udstrækning, du er dækket af den offentlige sikringsordning, således at du kun tegner
privat forsikring i den udstrækning, du ikke allerede er dækket af den offentlige ordning. Det anbefales også, at du tegner en afbestillingsforsikring, der som
oftest skal tegnes samtidigt med indbetaling af depositum for at være gældende.
Guide/deltager-ratio er et udtryk for hvor mange deltagere der er pr. guide. Dvs et ratio på 1-3 er udtryk for, at der maksimum er plads til 3 deltagere pr.
guide på kurset.
Guide/deltager forholdet kan blive justeret af Asmus Nørreslet i tilfælde af sygdom eller andre forhold der gør, at en guide ikke kan være til stede, under
forudsætning af, at disse ændringer ikke er i strid med den overordnede sikkerhed og generelle rekommendationer fra SNGM (Syndicat National de Guide de
Montagne).
Norreslet Mountaineering gør opmærksom på, at klatring, bjergbestigning, alpinisme, skiløb, randonee skiløb, mountain biking samt andre aktiviteter i bjergene alle er risikobetonede aktiviteter, som kan være forbundet med død og ulykke for en selv og andre. Enhver deltager på kurser arrangeret af Norreslet
Mountaineering accepterer disse risici og påtager sig at
handle ansvarsbevidst i forhold til egen og andres sikkerhed og velbefindende. Al deltagelse på ture med Asmus Nørreslet og i Norreslet Mountaineerings regi
sker på eget
Bjergbestigning, klatring, offpiste skiløb, skitouring, mountain biking og alle andre aktiviter i bjergene stiller store krav til helbred og form. Alle der deltager
på Norreslet Mountaineerings ture skal udfylde tilmeldingsformularens felter vedrørende fysisk form og teknisk kunnen. Deltagerne er personligt ansvarlige for
deres helbred undervejs, og guiderne kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige deltagernes helbredsmæssige tilstand. Deltagere over 55 år bedes
ved tilmelding vedlægge en lægeattest, der attesterer, at der ikke er helbredsmæssige hindringer for deltagelsen i kurset i forhold til den valgte aktivitet.
Deltagere under 18 år kan kun deltage med forældres eller værges deltagelse og samtykke.
Programmet indeholder en angivelse af, hvilke aktiviteter der planlægges, og i hvilken rækkefølge, aktiviteterne påtænkes gennemført. Programmet kan
imidlertid kun gennemføres, såfremt vejr og aktuelle bjergforhold tillader det. Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i programmet, herunder at
flytte bestemte aktiviteter fra en dag til en anden. Dårligt vejr, kraftig vind, farlige sneforhold er alle situationer og forhold, der kan betyde, at vi må indstille
en klatretur/skitur højt oppe i terrænnet. Guiden, der leder gruppen, har den suveræne ret til at tage beslutninger om, hvorvidt planlagte aktiviteter skal
gennemføres. Der ydes ikke refusion eller kompensation til deltagerne, hvis planlagte aktiviteter ændres eller aflyses som følge af vejr- og bjergforholdene.
Guiden vil til enhver tid gøre sit bedste for at sikre, at evt. problemer bliver løst til fordel for gruppen som helhed. Deltagere på Norreslet Mountaineerings
kurser accepterer guidens ret til at tage beslutninger, der kan påvirke gruppen eller individer i gruppen. F.eks kan guiden udelukke en person fra videre
deltagelse i et kursus, hvis guiden vurderer at vedkommende fysisk eller helbredsmæssigt ikke er i stand til at fortsætte, hvis vedkommende begår en kriminel handling eller hvis en deltagers opførsel og adfærd negativt påvirker gruppens sikkerhed og velbefindende. Skulle en guide tage en sådan beslutning,
vil den deltager, der udelukkes, ikke have ret til refusion eller kompensation. På samme måde vil en person, der selv vælger at stoppe under et kursus, ikke
være berettiget til refusion eller kompensation, med mindre andet er aftalt med Asmus Nørreslet. Udgifter, der måtte være forbundet med deltagerens afbrydelse af kursus, herunder til transport, er Asmus Nørreslet og Norreslet Mountaineering uvedkommende. Guider der arbejder for Asmus Nørreslet har ikke
ret til at love en deltager refusion eller kompensation på Asmus Nørreslets eller Norreslet Mountaineerings vegne.

Norreslet Mountaineering
Asmus Nørreslet
Les Regards
74660 Vallorcine

Tel. +33 (0)684209182
Email. Norreslet@gmail.com
Web. www.norreslet.dk

