
 

 

Vilkår kurs 

1. Påmelding 

Kursene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre 

kurset, se pkt. 9. Påmelding kan skje skriftlig eller muntlig. For deltakerne er påmeldingen bindende og vilkårene 

akseptert når bestilling er foretatt.  

 

2. Pris 

Kursprisen omfatter de ytelser som er nevnt i annonsert kursomtale på nett eller formidlet på annen måte.  

Ulike rabatter kan ikke kombineres. 

 

3. Betaling 

Betalingsfrist for kursavgiften er vanligvis 5 dager fra påmelding er mottatt. Ved påmelding senere enn 2 uker før 

kursstart kan kursavgift faktureres med kortere frister. Hvis betalingsfrister ikke overholdes, kan Marinkurs as 

annullere påmeldingen. 

 

4. Avbestilling 

Ved avbestilling mer enn 3 uker før kursstart tilbakebetales det innbetalte beløp med fradrag av et påmeldingsgebyr 

på kr 300,-. Ved avbestilling senere enn 3 uker før kursstart beholdes 50 % av innbetalt beløp. Avbestilling en uke eller 

senere før kursstart gir ingen refusjon. 

 

5. Avbrudd 

Hvis en deltaker pga. sykdom blir forhindret fra å delta på eller må avbryte kurset, vil Marinkurs as etter søknad kunne 

tilby deltakelse på liknende kurs på et senere tidspunkt, uten at deltakeren må betale ny kursavgift. Sykdom må 

dokumenteres med legeattest. 

 

6. Avlysning 

Marinkurs as  kan avlyse kurs p.g.a. force majeure, sykdom, for få deltakere e.l. Ved avlysning plikter Marinkurs as, hvis 

mulig, å underrette deltakerne så snart som mulig. Avlyses et kurs p.g.a. de nevnte årsaker medfører det full 

tilbakebetaling av innbetalte beløp. Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette. 

 

7. Endringer 

Marinkurs as skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet som annonsert. Det tas forbehold om at kurstilbudet kan 

måtte endres av faglige hensyn. Hvis mulig skal Marinkurs as meddele eventuelle vesentlige endringer før kursstart. 

Vesentlige endringer gir deltakerne rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. 

 

8. Deltakernes ansvar 

Deltakerne plikter å lese annonsert kursomtale grundig og vurdere om han/hun er fysisk og psykisk i stand til å delta på 

kurset. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er han/hun forpliktet til å konsultere lege. 

Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter kurslærers anvisninger. 

 

9. Forsikringer 

Marinkurs as vil understreke at deltakelse på kursene skjer på deltakernes eget ansvar. Marinkurs as påtar seg ikke 

ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av kursene. 

 

10. Klager 

Kurslærer skal umiddelbart underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse samt eventuelle erstatningskrav 

må sendes Marinkurs as snarest mulig og innen en måned etter kursets avslutning.  

 

11. Forbehold 

Som deltaker på kurs arrangert av Marinkurs as kan du bli tatt bilde av. Disse bildene kan bli brukt i Marinkurs sitt 

markedsmateriell og/eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde av må du informere om dette 

ved kursstart. 


