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Generelle vilkår for fellesturer 
 
Påmelding / medlemskap: Fellesturene er åpne for alle medlemmer av DNT som tilfredsstiller de 
krav som stilles til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen. Medlemmer betaler 
en lavere pris for tur enn ikke-medlemmer. Medlemmer har fortrinnsrett til plass. Påmelding er 
bindende. Plassen er sikret når deltaker har betalt depositum innenfor fristen og vilkårene regnes 
dermed som akseptert. 
 
Avbestilling: DNT Telemark varsles snarest dersom bestilt plass ikke skal benyttes. Ved avbestilling 
gjelder:  
 
Mer enn 21 dager før avreise: Arrangør beholder et administrasjonsgebyr på 200,- 
21 – 15 dager før avreise: Arrangøren beholder innbetalt depositum. 
14 – 4 dager før avreise: Arrangøren beholder 50 % av arrangementets pris. 
3 – 0 dager før avreise eller manglende fremmøte: Arrangøren beholder hele arrangementets pris. 
(Les mer under forsikringer).  
 
NB På lengre kostnadskrevende turer, kan det være variasjoner i avbestillingsgebyr og frister, 
gjeldende regler finnes da i den enkelte turbeskrivelse. 
 
Kansellert tur: Dersom arrangøren på grunn av diverse omstendigheter er nødt til å kansellere 
oppsatt tur, får de som har betalt refundert innbetalt beløp. 
 
Forsikringer: DNT Telemark gjør oppmerksom på at deltakelse skjer på deltakers eget 
ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader / uhell som måtte 
inntreffe under avvikling av arrangementet. Alle deltakere anbefales å tegne egen reise- og 
avbestillingsforsikring. 
 
Avbrudd: Hvis en deltaker må avbryte et arrangement er ikke DNT Telemark ansvarlig for 
ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises deltaker til privat forsikring. 
 
Deltakernes ansvar: Deltakere plikter å lese programmet og vurdere om psykisk / fysisk helse 
er sterk nok til å delta på arrangementet. Hvis deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, 
kontakt fastlegen. Deltakere plikter å ha med klær / utstyr som egner seg for turen. Se forslag til 
pakkeliste. Deltaker plikter å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom deltaker ikke tilfredsstiller 
fysisk / psykisk krav, eller møter med mangelfullt utstyr, kan deltakelse nektes eller utelukkes fra 
resten av turen uten refusjon og selv betale hjemreisen. 
 
Forbehold og fotografering: Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Telemark kan 
man bli tatt bilde av, enten av turleder eller andre deltakere. Disse bildene kan brukes i DNTs egne 
publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli fotografert må du informere 
turleder om dette når turen starter. DNT Telemark kan benytte innsendte bilder 
vederlagsfritt dersom ikke annet er avtalt. 


