Viktigt:
Kom ihåg att ta med oömma kläder samt lämpliga skor eller kängor inför alla typer av aktiviteter.
Dåligt väder anser vi inte vara en giltig orsak till avbokning.
Aktivitet & Paintball ansvarar aldrig för kundens egna kläder.
1.

Bokningsinformation

1.1.

Bokning sker per telefonbeställning till AKTIVITET & PAINTBALL (018-10 40 60 /
070-510 04 06). Bokningen anses bindande efter det att kunden fyllt i och skickat in
bokningsformuläret som finns på hemsidan (http://www.pball.se). Om inte annat är
överenskommet.

1.2.

Deltagarantalet vid bokningsbekräftelsen är bindande. Om ni märker att deltagarantalet
förändras innan bokningen så går det bra att ringa och uppdatera detta.

1.3.

Vid barngrupper (deltagare under 15 år) vill vi att minst 2 vuxna personer stannar kvar vid
banan under hela aktiviteten.

2.

Platsen

2.1.

Vid alla bokningar där inte annat är angivet i bokningsbekräftelsen, är platsen för
bokningen Aktivitet & Paintballs paintballbana i Fullerö ca 7 km norr om Uppsala.

2.2.

Vid plats anvisad av gruppen, ansvarar bokningsansvarig för att gruppen vid behov har
tillstånd att nyttja marken vid aktivitetstillfället.

2.3.

Vid plats anvisad av gruppen, Skall marken vara lämplig för ändamålet, samt att
eventuella grannar eller närboende som kan beröras av aktiviteten är införstådda, och har
givit sitt godkännande till aktiviteten.

2.4.

Vid plats anvisad av gruppen, skall platsen vara belägen på ett sätt som möjliggör
transport av vår utrustning till och från platsen med personbil.

2.5.

Om vi anser att gruppen valt en olämplig plats för aktiviteten, kan vi ensidigt välja att
avblåsa arrangemanget. Gruppen har då möjligheten att anvisa en annan lämplig plats. Kan
ej gruppen ordna med lämplig plats, debiteras enligt antalet personer på
orderöverenskommelsen samt milkostnad (Uppsala - aktuell plats, Tur och retur).
Gruppens kontaktperson står vid dessa fall som ansvarig person.

3.

Förskott

3.1.

Vid större beställningar kan en delsumma begäras som förskottsbetalning (avser
utlägg för aktiviteten). Erläggs ej förskottsbetalningen inom avtalad tid är
beställningen ej bindande för AKTIVITET & PAINTBALL. Förskottsbetalningen räknas
sedan av mot sluträkningen.

4.

Betalning

4.1.

Fakturering tillämpas enbart till företag.

4.2.

Betalning via faktura skall vara AKTIVITET & PAINTBALL tillhanda senast trettio dagar
efter aktivitetens genomförande. Därefter lämnas alla fordringar vidare för indrivning.

4.3.

Kontant betalning tillämpas alltid till privatpersoner, föreningar etc. I dessa fall är
moms inräknad i priset.

4.4.

Kontant betalning avser alltid kontanta pengar eller kontokort.

4.5.

Om någon typ av rabatt utlovats i samband med bokningen, förutsätter detta att
deltagarantal etc. är enligt ordern. I annat fall upphör rabattens giltighet, varvid
ordinarie pris blir gällande.

4.6.

Vid aktivitet där pris lämnats per offert, är offertpriset gällande även om deltagarantalet
blir färre än beräknat. Om deltagarantalet överskrider antalet i offerten debiteras
påslag per överskridande deltagare enligt vad som framgår i offerten.

5.

Reservation för prisändringar

5.1.

Om kostnaden för leverans enligt beställningen ökat till följd av avsevärt ökade
inköpspriser, höjda skatter, myndighets beslut etc. tas pristillägg ut som svarar mot
kostnadsökningen.
Vid prisökning informeras kunden omgående, och har i och med detta full rätt till
kostnadsfri avbokning.

6.

Avbokning

6.1.

Avbokning skall ske senast två veckor (14 dagar) före aktuellt aktivitetsdatum. Vid
avbeställning efter tidsgränsen skall särskilda skäl föreligga (Dödsfall, allvarlig sjukdom
inom gruppen etc. Som giltigt skäl räknas ej dåligt väder, att deltagare uteblir, annan
aktivitet etc.). I annat fall kan beställaren (bokningsansvarig) bli betalningsansvarig i
enlighet med det antal man angivit i bokningsbekräftelsen. I dessa fall förbehåller sig
Aktivitet & Paintball att bedöma vad som är giltigt skäl eller ej.

6.2.

Förskottsdebitering för inköp/hyra av speciell produkt, transport etc. Återbetalas ej vid
avbokning.

7.

Allmän information om paintball

7.1.

I samband med paintball skall alltid skyddsmask bäras under hela aktiviteten.

7.2.

Markörer (paintballgevär) skall mellan pågående spel, förvaras liggande/hängande på
anvisad plats vid spel på banan ute vid Fullerö. Vid spel på egen mark skall markören
förvaras liggande på marken eller i speciella förvaringslådor som anvisas av Aktivitet &
Paintballs personal.

7.3.

All utrustning skall hanteras med varsamhet och försiktighet. Om uppenbar
oaktsamhet föranleder att utrustningen går sönder kan kostnaden för reparation
alternativt nyanskaffning av utrustningen komma att belasta gruppens sluträkning.

7.4.

Alkoholförtäring är ej tillåten i samband med våra aktiviteter.

7.5.

Om ohörsamhet mot instruktör/ledare förekommer kan deltagare ”stängas av”
alternativt hela aktiviteten avblåsas. Kostnaden för aktiviteten samt omkostnader för
transporter etc. kommer att belasta gruppens räkning oavsett om aktiviteten
genomförts till fullo eller ej.

7.6.

Deltagarna deltar i alla aktiviteter på egen risk.

7.7.

Näravstånd är 5 meter, under detta får man ej skjuta. Man får aldrig sikta eller skjuta mot
någon som ej bär ansiktsmask. Det ligger alltid på skyttens ansvar att bedöma
situationen innan man skjuter. Skytten bär alltid ansvaret vid eventuella olyckor.

7.8.

Deltagarna ansvarar själva för att kraftiga skor samt oömma kläder lämpliga för årstid och
väderlek medtages till alla typer av aktiviteter, AKTIVITET & PAINTBALL ansvarar ej för
deltagarnas egna kläder.

7.8.

AKTIVITET & PAINTBALL ansvarar ej för borttappade eller kvarglömda värdeföremål i
samband med aktiviteten.

7.10.

Bokningsansvarig ansvarar för att alla deltagare under 18 år har målsmans
godkännande.
Vid deltagare under 15 år skall minst 2 myndiga personer vara med under hela
aktiviteten. Dock behöver dessa ej delta aktivt.

7.11.

Bokningsansvarig ansvarar för att alla deltagare känner till kontraktsvillkoren.

7.12.

Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel som kan ha uppkommit i samband med tryck av
kontraktsvillkoren/Hemsidan. Vi reserverar oss även för ändringar som kan
uppkomma efter tryckning av kontraktsvillkoren eller genom force majeure (katastrof,
strejk, väderomständigheter, olyckor, nya momspålagor eller dylikt).

8.

Tredjepartsbeställning

8.1.

Vid samarbete med tredje part (annat aktivitetsföretag etc.) ansvarar AKTIVITET &
PAINTBALL ej för aktivitet samt material/utrustning som den tredje parten har i sin
verksamhet.

9.

Tvister

9.1.

Vid tvist gällande avbokning, betalning eller annan oklarhet. Tillämpas SHRs "Allmänna
villkor för konferenser"

10.

Fotografering

10.1

Vid fotografering utförd av AKTIVITET & PAINTBALL eller av annan person anlitad för
uppgiften, förbehåller sig AKTIVITET & PAINTBALL att fritt använda sig av bilderna för sin
marknadsföring etc. Om kunden ej vill att bilderna skall användas för detta
ändamål skall detta meddelas AKTIVITET & PAINTBALL i samband med aktiviteten.

