
1. GENERELT

Dette dokumentet beskriver de avtalevilkår og be-
tingelser som gjelder for bestilling av og deltagelse på 
våre arrangementer. Ved å signere dokumentet bekref-
ter du at du har lest det og at du godtar innholdet. Ta 
deg derfor tid til å lese gjennom det.

Seil Senja forholder seg til alminnelige vilkår for 
pakkereiser som gjøres gjeldende for pakkereiser som 
faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser 
(Pakkereiseloven) av 15.06.2018, §6. 

Til havs, hvor våre planlagte arrangementer foregår, 
er man mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn 
ved aktiviteter på land. Dette har ført til at vi må ha 
egne bestemmelser om størrelse av depositum, beta-
lingstidspunkter, gebyrer, frister for kansellering, end-
ring i bestilling og avbestilling mot vederlag i forhold 
til normalreglene i alminnelige vilkår for pakkereiser. 
Punktene nedenfor, sammen med informasjonen i 
kursprogrammet, utgjør våre avtalevilkår.

Om Seil Senja gir opplysninger om endringer i pro-
grammet, betingelser etc. før bestilling av arrangemen-
tet, vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsva-
rende punkter i kursprogrammet. Avtalen mellom 
Seil Senja som arrangør og deg som deltager utgjøres 
således av disse betingelsene for arrangementet, evt. 
korrigert informasjon og ordrebekreftelse.

Vi vil for øvrig, med dette forbeholdet om visse 
endringer som utgangspunkt og del av avtalen, selv-
sagt respektere de rettigheter deltagerne har etter 
Pakkereiseloven dersom endringene er av en slik art at 
arrangementet likevel anses som mangelfullt.

2. PÅMELDING OG BETALING

Bestilling av våre arrangementer er bindende. Vi gjør i 
denne forbindelse oppmerksom på at angrefristlovens 
hevingsrett ikke gjelder for reservasjonstjenester. For 
avbestilling gjelder vilkår som beskrevet under punkt 
6 i dette dokumentet. Bestilling av våre arrangementer 
må skje elektronisk, enten via vår nettside eller på 
e-post til post@seilsenja.no.

Forsinket betaling av depositum og/eller restbeløp 
anses som vesentlig mislighold og gir Seil Senja rett til 
å kansellere påmeldingen, men vårt krav om betaling 
av depositum for arrangementet frafaller ikke ved en 
slik kansellering og vil om nødvendig bli inndrevet 
i henhold til vilkårene som er beskrevet i dette 
dokumentet.

3. DEPOSITUM

Kort tid etter at du har gjennomført din bestilling, 
vil du motta en faktura for betaling av depositum. 
Beløpet for depositum tilsvarer 20% av den totale 
kostnaden for arrangementet som du har bestilt, og 
må betales innen 7 dager etter mottak av faktura. For 
arrangementer som koster under 10.000 NOK, regnes 
halvparten av den totale kostnaden for arrangementet 
som depositum.

4. RESTBELØP

Betalingsfristen for resterende beløp forfaller 60 dager 
før arrangementet starter. Ved bestillinger mindre 
enn 60 dager før arrangementet starter, må den totale 
kostnaden for arrangementet i sin helhet betales innen 
7 dager etter mottak av faktura. Ved bestilling mindre 
enn 7 dager før arrangementet starter, må den totale 
kostnaden betales samme dag som fakturaen mottas.

5. KOMMUNIKASJON

Informasjon fra Seil Senja foregår på e-post til din re-
gistrerte e-postadresse. Du har selv ansvaret for å kon-
trollere at bekreftelser og informasjon tilsendt til din 
e-post stemmer overens med din bestilling. Dersom du 
ikke mottar e-post fra oss umiddelbart etter bestilling, 
må du ta kontakt med oss på telefon +47 461 22 878.

Det er viktig at du som deltager leser e-post regelmes-
sig, spesielt i tiden like før det nærmer seg oppmø-
tedato. Du er også ansvarlig for at e-post fra oss ikke 
stoppes av evt. spamfilter i din e-postleser og for å 
holde oss orientert om evt. adresseendring slik at in-
formasjon fra oss kommer frem i tide. Du vil få beskjed 
dersom vi må ha lesebekreftelse på viktig informasjon 
sendt til deg på e-post.
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6. ENDRINGER I BESTILLING, AVBESTILLING ELLER 
 MANGLENDE OPPMØTE

6.1. ENDRING AV TYPE ARRANGEMENT OG/ELLER 
 TIDSPUNKT FOR DELTAGELSE PÅ ARRANGEMENTET

Du kan helt frem til 60 dager før arrangementet starter, 
endre din bestilling til en annen type arrangement og/
eller tidspunkt for deltagelse på arrangementet, mot et 
endringsgebyr tilsvarende beløpet for allerede innbetalt 
depositum. Er det mer enn 120 dager til arrangementet 
starter, eller at din plass kan overtas av en person på 
venteliste, vil det kunne skje vederlagsfritt etter avtale 
med Seil Senja. Evt. endringer gjøres så tidlig som mulig 
ved å sende en e-post til post@seilsenja.no.

6.2. AVBESTILLING OG REFUSJONER

Avbestilling av et arrangement skal skje skriftlig på 
e-post til post@seilsenja.no og er utført når du får skrift-
lig bekreftelse fra Seil Senja om at avbestillingen er 
mottatt. Avbestillingsdato regnes som den dato avbestil-
lingen er kommet Seil Senja i hende. Dersom fristen for 
avbestilling faller på en helligdag, må en evt. avbestil-
ling være innkommet på nærmeste virkedag før denne. 
Forsinket eller uteblitt betaling av depositum og/eller 
restbeløp regnes ikke som avbestilling.

Ved avbestilling av et arrangement i forbindelse med 
sykdom (se for øvrig punkt 7 om reiseforsikring) eller 
andre forutsette eller uforutsette hendelser gjelder 
følgende vilkår:

6.2.1. Avbestilling mer enn 60 dager før 
 arrangementet starter

Avbestillingsgebyret for avbestilling av et 
arrangement mer enn 60 dager før arrangementet 
starter, tilsvarer beløpet for innbetalt depositum. 
Avbestilling gjøres så tidlig som mulig og må gjøres 
skriftlig enten ved å sende en e-post til post@seilsenja.
no eller en tekstmelding til +47 461 22 878.

6.2.2. Avbestilling mindre enn 60 dager, men mer 
enn 30 dager før arrangementet starter

Avbestillingsgebyret tilsvarer 50% av totalbeløpet for 
arrangementet.

6.2.3. Avbestilling mindre enn 30 dager før 
arrangementet starter

Din bestilling anses som bindende og det gjøres ingen 
tilbakebetaling av innbetalt beløp.

6.3. MANGLENDE OPPMØTE

Om du ikke møter opp til arrangementet som du har 
bestilt, gjelder de samme vilkårene som for avbestilling 
mindre enn 30 dager. Se punktet “Avbestilling mindre 
enn 30 dager før arrangementet starter”.

7. REISEFORSIKRING

Som deltager på våre arrangementer er du godt 
forsikret ved personskade eller død mens du er om 
bord, gjennom vår avtale med Pantaenius Yacht 
Insurance. Om du som deltager har behov for å benytte 
deg av denne forsikringen, vil det tilkomme et gebyr på 
5.000 NOK, noe som tilsvarer beløpet for egenandelen i 
denne forsikringen. 

Seil Senja anbefaler deg som deltager å tegne egen øvrig 
reiseforsikring som bl.a. kan dekke et evt. økonomisk 
tap i forbindelse med avbestilling ved egen sykdom. Du 
har selv ansvar for å kontakte ditt forsikringsselskap for 
evt. utbetaling av forsikringssum. 

8. AVVIK FRA PROGRAMMET

Aktiviteter til havs er mer utsatt for skiftende værfor-
hold og andre uforutsette hendelser enn landbaserte 
aktiviteter. Dette krever fleksibilitet både fra deltagere 
og Seil Senja som arrangør. Våre arrangementer kan 
derfor enkelte ganger måtte avvike noe fra beskrivelser 
som er gitt på våre nettsider og i markedsmateriell, og 
medføre endringer på kort varsel. Der vi har mulig-
het til det, vil slike endringer bli meddelt skriftlig før 
oppmøte. Dersom et behov for endring i programmet 
inntrer underveis i arrangementet, vil vi i så stor grad 
som mulig sørge for at aktiviteten vil ligge så tett opp til 
den opprinnelige planen som mulig.

Våre arrangementer foregår ofte i værutsatte områder, 
og under det enkelte arrangementet kan det ikke uteluk-
kes ulike hindringer, som f.eks tekniske problemer eller 
rett og slett uhell. En mulig konsekvens av dette kan 
være at man ikke rekker planlagt hjemreise. Vi vil i så 
tilfelle hjelpe deg med å endre hjemreisetidspunktet på 
flybilletten, men vi kan ikke garantere at nye billetter vil 
bli utstedt uten kostnader for deg som deltager.

Sikkerheten for våre kursdeltakere vil alltid være i 
fokus. Det kan oppstå uventede situasjoner grunnet 
værforhold, temperaturer, sykdom mm. Dersom slike 
forhold etter skipperens vurdering av sikkerhet for 
alle deltagerne gjør det nødvendig å foreta endringer i 
arrangementet etter at det er startet, plikter du som del-
tager å følge det endrede opplegget. Merkostnader som 
følge av nye billetter, transportkostnader, kost og losji 
mm. må du i så tilfelle dekke selv.
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9. AVLYSNING AV ET ARRANGEMENT

Ulike forhold (punkt 9.1 - 9.4) kan medføre at Seil Senja 
må avlyse et planlagt arrangement. Samtlige er forhold 
som innebærer at deltagere vil få en mulighet til å velge 
et nytt tidspunkt for arrangementet som er bestilt. Hvis 
det viser seg å ikke være mulig å finne en ny dato som 
passer, vil det bli gitt full refusjon av innbetalt beløp for 
det opprinnelige arrangementet.

Seil Senja er ikke ansvarlig for utgifter som deltagere 
evt. måtte ha i forbindelse med forberedelsene til 
et arrangement som blir avlyst, som for eksempel 
flybilletter, hotellrom, utstyr eller andre utgifter. Seil 
Senja forplikter seg til så tidlig som mulig å gi beskjed 
om avlysning som følge av et eller flere av følgende 
forhold:

9.1. VÆRFORHOLD

Seiling avhenger selvsagt av litt vind, men det også 
viktig at det ikke blåser for mye. Når værmeldingen 
varsler uforholdsmessig krevende værforhold kan et 
arrangement bli avlyst.

9.2. FOR FÅ PÅMELDTE

Seil Senja forbeholder seg retten til å avlyse et arrange-
ment dersom det er for få påmeldte deltakere og plikter 
å melde fra så tidlig som mulig om dette og innen 7 
dager for arrangementer som varer mer enn 2 dager, og 
innen 48 timer for arrangementer inntil 2 dager.

9.3. SKADE PÅ BÅT ELLER UTSTYR

Seil Senja kan avlyse et arrangement når det har 
oppstått skade på en seilbåt eller utstyr som kreves for 
å gjennomføre arrangementet på en hensiktsmessig, 
forsvarlig og sikker måte.

9.4. SYKDOM

Dersom vår skipper ikke kan gjennomføre et arrange-
ment på grunn av sykdom, og Seil Senja ikke lykkes med 
å finne en vikar, kan arrangementet bli avlyst.

10. AVLYSNING AV ET ARRANGEMENT OG/ELLER AVVIK 
FRA PROGRAMMET PGA. SÆRLIGE OMSTENDIGHETER 
(FORCE MAJEURE)

Som arrangør gjør vi alt som står i vår makt for å løse 
evt. problemer som kan hindre oss i å gjennomføre våre 
arrangementer som planlagt. Der særlige omstendighe-
ter utenfor vår kontroll (force majeure) gjør det umulig 
å gjennomføre arrangementet, medfører det normalt 
ingen reduksjon i arrangementets pris, ei heller ingen 
refusjon av innbetalt depositum eller restbeløp. Det vil 
heller ikke være mulig å velge et nytt tidspunkt for det 
opprinnelige arrangementet som er bestilt.

11. REKLAMASJON

Om du mener at det foreligger feil eller mangler ved et 
arrangement, må du ta dette opp med skipper/instruk-
tør umiddelbart når du oppdager det. Om du mener 
denne feilen eller mangelen ikke blir rettet opp, og du 
ønsker å reklamere på arrangementet når du kommer 
hjem, må dette skje senest to uker etter at arrangemen-
tet er avsluttet. En slik reklamasjon må skje skriftlig og 
sendes på e-post til post@seilsenja.no. Dersom det opp-
står uenighet om forståelsen av vilkår og betingelser, 
kan saken bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Et-
hvert søksmål skal reguleres etter norsk lov.

Seil Senja tar forbehold om skrivefeil på våre nettsider 
og i markedsføringsmateriell i beskrivelser av arrange-
menter, programmer og priser.

12. HELSE OG SIKKERHET

Selv om seiling passer for de aller fleste, stilles det noen 
krav til helsemessig skikkethet fysisk og mentalt. Er 
du av ulike årsaker usikker på om seiling er noe for 
deg, er du pliktig til å informere Seil Senja i forkant av 
arrangementet. Dette vil gi skipperen en mulighet til å 
vurdere situasjonen i dialog med deg.

Du gjøres oppmerksom på at deltagelse på aktiviteter 
på havet innebærer at det kan oppstå ubehag, farer, 
ulykker eller i verste fall død. Dette faremomentet er 
langt mer fremtredende på havet enn ved landbaserte 
aktiviteter. Som deltager på våre arrangementer er du 
godt forsikret ved personskade eller død mens du er 
om bord. Om du som deltager har behov for å benytte 
deg av denne forsikringen, vil det tilkomme et gebyr på 
5.000 NOK, noe som tilsvarer beløpet for egenandelen i 
denne forsikringen.

Dersom det oppstår ubehag som redsel, sjøsyke eller 
lignende, kan ansvaret ikke gjøres gjeldende overfor 
skipperen/instruktøren eller Seil Senja som arrangør.

Noen personer blir lettere sjøsyke enn andre. Er du en 
av dem som vet at dette kan bli et problem, er det mulig 
å ta en reisesyketablett 1-2 timer før arrangementet 
starter. Du gjøres oppmerksom på at reisesyketabletter 
også kan føre til ubehag som tretthet, noe som er en 
vanlig bivirkning av slike medisiner. Det er derfor 
ikke sikkert at det å ta reisesyketabletter er den beste 
løsningen for deg. Det er du som deltager som har det 
fulle ansvaret for å gjøre en slik vurdering. Du kan 
be skipperen/instruktøren om en reisesyketablett ved 
oppmøte.

Som deltager er du pliktig til alltid å følge med på 
skipperens instruksjoner. Oppførsel om bord som viser 
at du ikke følger instrukser som blir gitt, eller at du 
gjennom din opptreden setter deg selv og/eller andre i 
fare, kan medføre at skipperen avlyser eller avbryter 
arrangementet. I slike tilfeller vil ikke betalingen bli 
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Dato Signatur

Jeg godtar de vilkår og betingelser som er skrevet ovenfor.

refundert for noen av deltagerne. Dersom du grovt 
tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å 
delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan 
kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse 
etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære 
omkostningene ved hjemreisen selv.

Sikkerheten for deltagerne vil alltid være i fokus under 
våre arrangementer. Dersom det oppstår uventede 
situasjoner grunnet værforhold, sykdom, skader på båt 
eller deltagere e.l, og dette etter skipperens vurdering 
av sikkerhet gjør det nødvendig å foreta endringer 
underveis i arrangementet, plikter du å følge den 
endrede aktiviteten.

13. KOM FORBEREDT

Du er selv ansvarlig for å ta med deg klær og mat 
(dersom dette ikke er inkludert) til arrangementet som 
du har bestilt. Pakkelisten finner du på våre nettsider 
(www.seilsenja.no/pakkeliste). Ta gjerne kontakt med 
Seil Senja dersom du mangler noe på listen, slik at vi 
kan undersøke om dette er noe vi kan låne deg.

14. RUSMIDLER

Det er et absolutt forbud mot å nyte eller være påvirket 
av alkohol eller andre rusmidler på våre arrangemen-
ter (på arrangementer med overnatting er det tillatt å 
ta med vin og øl til maten). Ved mistanke om at en eller 
flere av deltagerne er påvirket av alkohol eller andre 
rusmidler vil vedkommende bli nektet adgang til seilbå-
ten. I slike tilfeller vil ikke betalingen bli refundert.

15. BRUK AV FASILITETER OM BORD

Når båten er under seil er det kun tillatt å oppholde seg 
bak i båten (cockpit) eller i lugaren. Under enkle vær-
forhold kan skipperen gi tillatelse til opphold på dekk 
foran på båten.

Dersom ikke annet er avtalt på forhånd er du selv an-
svarlig for å ta med mat og drikke til deg selv til arran-
gementet som du skal delta på. For arrangementer som 
varer i 4 timer eller mindre vil det ofte være nok å spise 
innen én time før oppmøte.

16. HÆRVERK OG UVØREN OPPFØRSEL

Som deltager på våre arrangementer er du ikke 
økonomisk ansvarlig for evt. uhell og skader som måtte 
oppstå med båten underveis, slik som for eksempel en 
grunnstøting. Det er alltid skipperen sitt ansvar å påse 
at deltagere og båt ikke kommer i farlige situasjoner. 
Skulle du imidlertid skade båten eller andre om bord 
ved å overse skipperens instrukser, eller ved åpenbar 
uvøren oppførsel, vil du kunne bli erstatningsansvarlig 
for evt. økonomiske tap.

17. ALDER

Den nedre aldersgrensen for deltagere på våre arrange-
menter er normalt 16 år, men yngre personer kan delta 
etter avtale med Seil Senja. Hver deltager under 18 år 
må ha med seg én voksen.

17. BILDER OG VIDEOFILMING

Det vil ofte bli tatt mange bilder og filmopptak under 
våre arrangementer. Disse bildene og filmene vil kunne 
bli delt mellom deltagere, og de ender gjerne opp på 
sosiale medier og på nettsider. Deltagere vil også kunne 
nevnes med fornavn på sosiale medier. Om du ønsker 
å reservere deg mot å være med på slike publiseringer, 
plikter du si fra skipperen/instruktøren ved oppmøte.
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