KESÄLIIKUNTAA
PIENRYHMIEN OHJATUT LIIKUNTATUOKIOT
Varaukset ja lisätiedot: info@fenixohjelmapalvelut.fi / 044-5919 799 / 040-5261 261
Kesto 1-2 h. Hinnat sisältävät järjestelytyöt, laadukkaat aktiviteettivälineet, tarvittavat varusteet,
ammattitaitoisen ohjauksen sekä vastuuvakuutuksen. Ryhmäkoko 10-20 hlö. Hinnat + alv 10 %.
Kohdekohtaisia eroja lajivalikoimassa.

FATBIKE -RETKI
KICKBIKET
JOUSIAMMUNTA
FRISBEEGOLF
MELONTA (kajakit/kanootit)
SUPPAILU
FAST SCOOP
SAUVAKÄVELY & DYNAAMINEN VENYTTELY
NURMISÄHLY
CROSS CIRCUIT – kiertoharjoittelu

55 eur / hlö
45 eur / hlö
45 eur / hlö
45 eur /hlö
55 eur / hlö
45 eur / hlö
35 eur / hlö
25 eur / hlö
35 eur / hlö
25 eur / hlö
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OHJELMAPALVELUIDEN TOIMITUS -, PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT:
Hinnat sisältävät aina valmistelutyöt, laadukkaat aktiviteetit ja tarvittavat välineet, ammattitaitoiset ohjaajat sekä
toiminnanvastuuvakuutuksen. Jos tarjouksen ja alla kuvailtujen ehtojen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan
tapahtumakohtaisen tarjouksen ehtoja.

Peruutusehdot
Ehdot astuvat voimaan tarjouksen hyväksymisestä kirjallisesti tai suullisesti. Peruutusehtojen maksuperusteena pidetään
tarjouksen loppusummaa tai tarjouksessa mainittua henkilömäärää, jos tarjouksen hinta on henkilömäärään sidottu.
Peruutusmaksuun sisällytetään loppusumman lisäksi myös mahdolliset lisäpalvelut, jotka perushinnan päälle on vahvistettu.
Peruutusmaksu on 50 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 30 vrk tapahtumapäivästä.
Peruutusmaksu on 80 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 15 vrk tapahtumapäivästä.
Peruutusmaksu on 100 % kokonaishinnasta, jos peruutus tapahtuu alle 7 vrk tapahtumapäivästä.

Maksuehdot
Laskutus tapahtuu tapahtumapäivän jälkeen 7-14 pv:n maksuajalla tai sopimuksen mukaan. Huomautukset on tehtävä 7 pv:n
kuluessa ohjelmapäivästä. Maksumuistutuskulut 5 eur. Jos tarjouksen hinta on sidottu henkilömäärään, laskutusperusteena
toimii vähintään 7 pv ennen tapahtumaa vahvistettu osallistujamäärä.

Muuta huomioitavaa
Suosittelemme osallistujille tapaturmavakuutusta (tilaisuudesta riippuen työnantaja / henkilökohtainen). Turvalliseen
toimintaan ohjaajamme antavat aktiviteettikohtaiset ohjeistukset, joiden kuulemisesta ja ymmärtämisestä toivomme myös
asiakkaan itsensä huolehtivan. Saadun ohjeistuksen noudattaminen on osallistujan vastuulla. Fenix Ohjelmapalvelut Oy:llä
(Y 2093370-5) on lainmukainen toiminnanvastuuvakuutus. Jokaiseen tapahtumaan tehdään turvallisuusasiakirja, joka
pyydettäessä toimitetaan myös asiakkaalle. Toivomme tilaajan / yhteyshenkilön välittävän riittävästi infoa osallistujille varatusta
oheisohjelmasta sekä tarvittavasta vaatetuksesta etukäteen. Näin varmistamme onnistuneen tapahtuman kaikille.
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