Bokningsbestämmelser
Vår filosofi är att vara så flexibla som möjligt med er vistelse hos oss. Vi vill för allas
skull att det blir så få sena avbokningar som möjligt. Därför är det viktigt att ni
kontaktar oss så fort ni vet om en förändring i er planering eller behöver avboka
lokalerna. I Våra lokaler samsas också många olika verksamheter och vi hoppas att
alla tar ansvar för att visa hänsyn till övriga förhyrare och deltagare i verksamheter.
IOGT-NTO-gårdens lokaler är en helt alkohol- och drogfri miljö. Huset är också
rökfritt och rökning sker minst 10 meter från porten.

Regler för bokning
1. Bokningen är giltig när så förmedlats via telefon eller mail. I största möjliga mån
försöker vi också skicka ut bokningsbekräftelser till er mailadress.
2. Senast en vecka före kursens/konferensens början ska beställaren lämna
uppgifter om önskad möblering av kurslokalen samt beställning av lunch, fika och
övriga önskemål. Deltagarantalet kan justeras +/- 5 personer fram till två
vardagar innan konferenstillfället.
3. Bokade lokaler skall tillträdas och lämnas enligt bokningsöverenskommelsen.
Tänk på att tidsbokningen gäller för ert tillträde till lokalen inte när aktiviteten
startar, behöver ni förberedelsetid/bortplockningstid måste detta räknas in i er
bokning.

Regler för avbokning
4. Beställaren har rätt att intill två veckor före beställd tid, utan kostnad,
avboka/lokalerna/konferensen eller att minska dess omfång eller deltagarantal.
Förändringar, som vidtas senare än två veckor före beställd tid, debiteras med
50% av avtalat pris för kurslokaler, ingen debitering av förtäring. Avbokning
senare än tre vardagar innan beställd tid debiteras med 100% av avtalat pris
(inklusive mat och dryck). Avbokning görs till mail eller telefon.

Ansvar
5. IOGT-NTO-gården i Klara är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande
enligt avtalet.
6. Beställaren är gentemot IOGT-NTO-gården i Klara ansvarig för fullständig
reglering av samtliga överenskomna kostnader enligt avtalet även om
dessa slutligen ska betalas av deltagarna var för sig.
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