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Trygghet och ansvar
Altitude Events koncept bygger framförallt på att studenter reser iväg och får en rolig upplevelse. Detta innefattar fest,
aktiviteter, skidåkning och framförallt gemenskapen. För hela upplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla resenärer
är det är det då viktigt att ta hänsyn till alla ordningsregler för att värna om tryggheten.
För att garantera en så bra upplevelse som möjligt har du som resenär ett ansvar att se till och följa alla
ordningsregler och bestämmelser som gäller på platsen.
Det kommer både finnas reseansvariga från Altitude Events tillgängliga för alla situationer. Reseledare från elevkåren
kommer också personligen informeras om det hela upplägget och alla regler som gäller för att sedan gå igenom med
resenärerna.
Det finns viktiga bestämmelser gällande hur hanteringen av stugorna ska gå till, vilket ansvar man har som resenär
men också viktiga saker att tänka på i skidbacken för att inte riskera säkerheten.

Gällande ordningsregler under resan
När du som resenär reser med tåg/buss är du skyldig att följa respektive ordningsregler som gäller för färdmedlet.

Ordningsregler vid skidorten
Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till
boendet. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till
boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.
Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller
för resa samt boende.
●

Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen
är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller
annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös.

●

Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad
från 6000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än
vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål).

●

Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn,
karbad, musikanläggningar etc. Gästen måste städa ordentligt före avresan,
följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer SkiStar att debitera en
avgift från 1500 SEK, beroende på boendets storlek.

●

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en
avgift från 2000 SEK för låsbyte. Gästen kan beställa slutstädning före ankomst.
En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute,
diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.
SkiStar har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller
någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse
i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål.
I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta
från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar
uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar SkiStar gästen
en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5000 SEK. SkiStar förbehåller
sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna
stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.
SkiStar skall informera om vad som gäller i fråga om pass och visum för stater
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inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gästen är dock själv ansvarig
för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande.
Även de allmänna bestämmelserna/reglerna för en säker skidåkning i foldern SLAOs ”Lilla gula”.
SLAOs “Lilla gula” hittar ni här: Lilla gula

