Göinge Paintball
Bokningsvillkor
Genom att godkänna våra bokningsvillkor är du införstådd att ångerrätten inte gäller.
Vid alla bokningar gäller:
1. Du måste vara över 18år för att boka. När du bokar blir du automatiskt bokningsansvarig.
2. Är alla deltagare 16 till 17 år och ingen vuxen över 18 år med i gruppen som kan boka be en
målsman boka.
3. Tillståndslapp behövs endast för barn mellan 16-17 år som kommer utan vuxen över 25 år.
4. Barn mellan 12-16 år måste ha en vuxen (1 räcker för hela gruppen, minst 25år) på plats som tar
ansvar för dem under hela spelet och intygar att de får spela för respektive målsman.
5. Om ni vid ankomst ej får spela på grund av alkohol, debiteras vederbörande full betalning.
6. Tänk på att ni inte är inbokade utan att ha fått en bokningsbekräftelse från oss.
7. Det är alltid den som är bokningsansvarig som har ansvar för att avbokning sker i rätt tid om ni
vill undvika debitering för spel som inte kommer att genomföras.
8. Den som är bokningsansvarig ansvarar alltid för att betalning genomförs.
9. Er bokning gäller oavsett om ni läst bekräftelsen eller inte. Vi tar inte ansvar för om fel e-mail
används i bokningen. Därför om ni inte får en bekräftelse inom 24h hör av er till oss.
10. Bokar ni via telefonen så godkänner ni automatiskt våra bokningsvillkor.

Bokning och av/ombokningsavgifter
Vid förskottsbetalt bokning gäller:
1. Förskottsbetald bokning återbetalas ej utan är obligatorisk.
2. En avgiftsfri ombokning får göras av förskottsbetald bokning om den görs minst 5
dagar innan bokad tid.
3. Om ombokning sker senare än 5 dagar innan bokad tid tas en ombokningsavgift ut
på 1250:-.
4. Vid bortfall av deltagare får resterande deltagare dela på bollen som bortfallande
deltagare skulle haft.
5. Betalnings skall vara oss tillhanda minst 3 dagar innan spel.
6. Vid ombokning kontakta oss via email glöm ej ditt namn datum och tid för bokat
spel.
Vid övriga bokningar gäller:
1. Avbokning som görs minst 5 dagar innan bokad tid 0:- avgift.
2. Avbokning som sker senare än 5 dagar innan bokad tid tas en avbokningsavgift ut
på 150kr x antal bokade personer.
3. Uteblir ni från bokad tid tar vi en avgift på 250kr x antal bokade personer.
4. Betalning sker på plats kontant eller via swish.
5. Vid avbokning kontakta oss via email glöm ej ditt namn datum och tid för bokat
spel.
6. Vid bortfall av mer än 2 personer på speldagen, debiteras bokningsansvarig 150 kr
per utebliven person.
7. För att slippa debiteras vid bortfall av mer än 2 personer meddela bortfall senast 1
dagar innan spel.
Det går att göra en preliminärbokning.
Är det mer än 14 dagar till speldatumen, kan vi hålla den i 2 dagar.
Är det mindre än 14 dagar till speldatum kan vi hålla den i 12 timmar.

