Bestillingsseddel
Gruppearrangement
Skyttelauget Krudtuglen
c/o: Erkki Søndergaard
Studsgaardsgade 45, 6.tv.
2100 København Ø

http://krudtuglen.org
arrangement@krudtuglen.org
version 1.2, november 2012

Arrangementsdato + nummer :
Antal personer:
Firmanavn/gruppenavn:
Kontaktperson:
Kontaktperson, mail + mobil#:
Adresse (firma/kontaktperson):

Faktura ønskes tilsendt kontaktperson via e-mail som PDF

Bestilling, afbestilling, ændringer & betaling.
Ved bestilling af arrangementet - dvs. tilbagesending af denne formular underskrevet via email (foretrækkes) eller brev
- accepterer kontaktpersonen følgende vilkår. Aftalen træffes udelukkende mellem kontaktpersonen (eller dennes
arbejdsgiver) og klubben.
- Arrangementet koster 450 kroner per person, minimum betaling for 6 personer. Prisen er ikke tillagt moms, da klubben ikke er
momspligtig.
Der kan træffes aftaler om yderligere services ifm. arrangementet som vil højne prisen efter aftale.
- Ved tilmelding skal det forventede antal deltagere opgives så præcist som muligt.
- Indtil 4 hele døgn før arrangementet kan det forventede antal deltagere ændres. Dette kan KUN ske via mail to
arrangement@krudtuglen.org. Herved vil prisen sænkes, dog ikke under 6 personer.
- Arrangementet kan aflyses indtil 4 hele døgn før afholdelse, dog mod gebyr på 30% af forventet pris.
- Arrangementer aflyses ikke fra klubbens siden pga. dårligt vejr eller lignende. Klubben kan aflyse pga. force majeur eller
pludseligt instruktørsygdom (klubben vil dog forsøge at skaffe erstatning) og er ikke erstatningspligtig for andet end
tilbagebetaling af arrangements-honoraret.
- Endelig afregning sker efter afholdelse. Hvis det faktiske antal skydende deltagere er større end det forventede betales for det
faktiske antal. Hvis det forventede antal er større end det faktisk betales for det forventede.
- Aconto betaling på 70% af forventlig arrangementspris skal betales front via bank betaling (Arbejdernes landsbank, reg 5336
konto 0512156). I specielle tilfælde kan aftale om andet træffes med Krudtuglens ansvarlige.

Ordensregler
Kontaktpersonen er ansvarlig for at alle deltagere er bekendt med nedenstående regler. Krudtuglens instruktører vil for
en sikkerheds skyld gentage de væsentligste.
- Brud på nedenstående regler kan i værste fald medføre bortvisning fra arrangementet. Det er Krudtuglens instruktørers
suveræne beslutning hvad straffen for brud er. Bortvisning kan ikke diskuteres og medfører ikke tilbagebetaling af gebyr.
- Alle deltagere skal være absolut ædru før og under arrangementet (brud medfører altid bortvisning)
- Deltagere skal holde god ro og orden, både under instruktion, skydning og ventetid.
- Deltagere skal ubetinget adlyde Krudtuglens instruktørers ordrer og anbefalinger
- Våben, våbendele og ammunition må kun opsamles eller berøres ved accept af Krudtuglens instruktør(er).
- Deltagere skal udføre skydning i sikkert tempo og sikre retninger som forklaret og styret af instruktørerne.
- Hvis deltagere er i tvivl om instruktion eller skydning skal de bede instruktørerne om uddybning.
- Krudtuglen har en indgået en kollektiv forsikring der dækker deltageres ansvar på skader overfor tredjemands person eller
ejendom. Ansvar for skader på deltageres egen person eller ejendom tilfalder aldrig Krudtuglen.

Dato

Navn (blokbogstaver)

Underskrift

