Peruutusehdot Valko-Pallon järjestämiin tapahtumiin liittyen
Ehdot
YKSITTÄISET TAPAHTUMAT
Seuraavat peruutusehdot koskevat kaikkia Valko-Pallon järjestämiä yksittäisiä tapahtumia. Näitä ovat muunmuassa lyhytkestoiset
tenniskurssit, pelipäivät, kilpailut. Alla olevia peruutusehtoja sovelletaan myös silloin, kun vain osa varauksesta perutaan. Alla olevia
ehtoja ei sovelleta normaalien viikoittaisten valmennustuntien perumiseen, eikä pidempikestoisien leirityksien perumiseen, joista
olemassa erilliset ehdot.


Tapahtumaan ilmoittautuminen tulee perua kirjallisesti. Kirjallinen peruminen voi tapahtua joko Tennisclubin pelaajien
käyttöliittymän kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla Valko-Pallon yleiseen sähköpostiosoitteeseen
(toimisto@valkopallo.fi tai valmennus@valkopallo.fi)



Tapahtuma laskutetaan pääsääntöisesti heti tapahtuman jälkeen yhdellä laskulla. Poikkeustilanteessa laskutus voidaan
tehdä myös ennen tapahtumaa.



Mahdollinen osallistumismaksu palautetaan tai jätetään laskuttamatta kokonaan, mikäli osallistuminen perutaan
viimeistään 7 vrk ennen tapahtuman alkamista.



Mikäli osallistuminen peruutetaan alle 7 vrk, mutta viimeistään 3 vrk ennen tapahtumaa, palautetaan tai laskutetaan 50%
osallistumismaksusta.



Mikäli osallistuminen peruutetaan alle 3 vrk ennen tapahtumaa, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

LEIRIT JA MATKAT
Seuraavat peruutusehdot koskevat kaikkia Valko-Pallon järjestämiä pidempikestoisia leirityksiä tai matkoja, joihon saattaa liittyä
majoitusta, matkakuluja tai muita etukäteen maksettavia kuluja, kuten sisäänpääsymaksuja. Näitä ovat muunmuassa tennisleirit
muualla kuin Hiekkaharjussa tai matkat tennistapahtumiin. Alla olevia peruutusehtoja sovelletaan myös silloin, kun vain osa
varauksesta perutaan. Alla olevia ehtoja ei sovelleta normaalien viikoittaisten valmennustuntien perumiseen tai yksittäisten
tapahtumien peruutuksiin, joista olemassa erilliset ehdot.


Tapahtumaan ilmoittautuminen tulee perua kirjallisesti. Kirjallinen peruminen voi tapahtua joko Tennisclubin pelaajien
käyttöliittymän kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla Valko-Pallon yleiseen sähköpostiosoitteeseen
(toimisto@valkopallo.fi tai valmennus@valkopallo.fi)



Tapahtumasta voidaan veloittaa etukäteen varausmaksu, jonka suuruus riippuu tapahtuman kokonaissummasta.
Loppuosuus tapahtumasta veloitetaan noin 45 vrk ennen tapahtuman alkamisajankohtaa.



Mikäli peruutus tehdään viimeistään 45 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, palautetaan maksut
kokonaisuudessaan



Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 45 vuorokautta, mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista,
veloitetaan tapahtuman kokonaissummasta 25%



Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 21 vuorokautta, mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista,
veloitetaan tapahtuman kokonaissummasta 50%



Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 7 vuorokautta, mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista,
veloitetaan tapahtuman kokonaissummasta 75%



Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, veloitetaan 95% tapahtuman
kokonaissummasta
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