International Shinson Hapkido Association e.V.
Afdeling Ki Do In

http://KiDoIn.shinsonhapkido.org
kidoin.office@shinsonhapkido.org

Tilmeldingsblanket for danbærere til Ki Do In uddannelse
Fornavn, Efternavn:
Adresse:

Telefon:

Email:

Dojang:

Dangrad:

Tidligere erfaring:
(yoga, medicinske erhverv osv.)

Jeg tilmelder mig:
Hamburg – Kompaktworkshop for danbærere: 22.01.2022
Hamburg – Niveau II: 25. – 27.02.2022 og 10. – 12. 06.2022 og 11. – 13.11.2022
Hamburg – Niveau II und Niveau III: 2022 – 2023 (datoer for niveau III følger)
…………………………………………………………………………
Seligenstadt – prøvekursus (start på niveau I): 21. – 23.01.2022
Seligenstadt – Kompaktworkshop for danbærere: (dato følger)
Seligenstadt – Niveau I: 21. – 23.01.2022 og 22. – 24.04.2022 og 30.09. – 02.10.2022
Seligenstadt – Niveau II: (datoer følger)
Seligenstadt – Niveau II und Niveau III: 2023 – 2024 (datoer følger)
Seligenstadt – Hele uddannelsen (niveau I – III): 2022 – 2024
(datoer for niveau II og III følger)

Deltagergebyr:
€ 100,- Kompaktworkshop for danbærere
€ 250,- Pr. Weekend for danbærere

Dato/underskrift:
Jeg har læst og accepterer de efterfølgende vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Anvendelsesområde
Følgende er de generelle vilkår og betingelser for seminardeltagerne i Ki Do In uddannelsen
fra International Shinson Hapkido Association e.V., i det følgende benævnt ISHA.

2. Indgåelse af kontrakt
2.1 En kontrakt med ISHA indgås, når den udfyldte og underskrevne tilmelding sendes og
bekræftes pr. post eller e-mail.
2.2 Enhver deltager modtager et bekræftelses- eller afvisningsbrev efter modtagelse af
tilmeldingen.

3. Tilmelding
3.1 Tilmelding er bindende, og forpligter dig til at betale deltagergebyret. Din plads på
seminaret bliver reserveret, når der er modtaget et depositum på € 50 efter en bekræftelse
på tilmelding er sendt. Angiv venligst ”Ki Do In-Ausbildung”, kursets startdato og dit navn ved
overførsel af depositum.
3.2 I tilfælde af ventelister til seminarerne tager vi rækkefølgen af tilmeldingerne i
betragtning. Fuldt deltagergebyr skal overføres senest 14 dage før seminarets start!
3.3 Med din tilmelding accepterer du disse vilkår og betingelser

4. Betaling
Bankoverførsel: Efter modtagelse af fakturaen, skal deltagergebyret overføres til følgende
konto senest 14 dage før kursets start, med følgeteksten „Ki Do In-Ausbildung“, kursets
startdato og dit navn:
Kontohaver: International Shinson Hapkido Association
Bank: Volksbank Darmstadt eG, Hügelstraße 8-20, D-64283 Darmstadt
IBAN: DE74 5089 0000 0010 7644 16 BIC: GENODEF1VBD
I tilfælde af sen overførsel, skal kvittering fremvises på første kursusdag.
Deltagergebyr er fritaget for moms.

5. Deltagergebyrer
Hvis deltageren er fraværende, er der ingen ret til refusion af gebyret

6. Indkvartering og forplejning
Indkvartering og forplejning sker eksternt, og skal organiseres af deltagerne selv.
Seminarets lokation fremgår af det tilhørende program.

7. Framelding
Du kan melde gratis fra indtil 14 dage efter tilmelding. Melder du fra efter denne dato,
opkræves et gebyr på 50 Euro. Melder du fra mindre end 3 uger før kursusdatoen, forfalder
30% af kursusgebyret, dog forfalder 90% af kursusgebyret, hvis du melder fra mindre end 1
uge før kursusdatoen. Framelding skal ske skriftligt.

8. Privatlivsklausul
Med tilmeldingen accepterer deltagerne, at deres personlige data kan lagres elektronisk af
ISHA, med det formål at organisere seminaret og sende informationer. ISHA forpligter sig til
ikke at videregive disse data til tredjeparter, medmindre deltageren udtrykkeligt har
samtykket hertil ved lejligheden.

9. Generelle betingelser for deltagelse
9.1 Som arrangør er ISHA ikke ansvarlig for deltagerens adfærd i strid med kontrakten. I
sådanne tilfælde refunderes deltagergebyret ikke.
9.2 Instruktørerne har tilladelse til at give deltagerne instruktioner i løbet af og inden for
rammerne af arrangementet.
9.3 Alle deltagere informeres om følgende ved at acceptere disse vilkår og betingelser:
Deltagelse i denne uddannelse indeholder også fysisk træning og motion. For at udelukke
skader på kroppen og helbredet, sørger arrangøren efter bedste viden og overbevisning for,
at arrangørens sikringspligt efterleves.
9.4 Deltagelse sker på egen risiko. Arrangementer og seminarer er aldrig uden en restrisiko.
Deltagere er kun forsikret i tilfælde af en ulykke, hvis der er dækning herfor i deltagerens
egen ulykkesforsikring.
9.5 Deltagerne forpligter sig til ikke at være under indflydelse af alkohol eller andet, der kan
forringe deres evne til at reagere og deres fysiske velbefindende. Hvis dette overtrædes, har
seminarets ledelse ret til at udelukke deltageren fra arrangementet.
9.6 Før arrangementet skal arrangørens instruktører informeres om helbredsproblemer og
eventuelle sygdomme, så den pågældende deltager kan beskyttes mod skade på den bedst
mulige måde.
9.7 I tilfælde af genkendelige helbredsproblemer er seminarets ledelse berettiget til at
udelukke den pågældende deltager fra arrangementet.

9.8 I tilfælde af driftsforstyrrelser er deltageren forpligtet til at samarbejde, inden for
rammerne af lovbestemte bestemmelser, for at undgå mulig skade eller holde det på et
minimum. Deltageren er især forpligtet til straks at gøre instruktøren opmærksom på sine
eventuelle klager. Arrangøren skal afhjælpe situation så vidt det er muligt. Hvis deltageren
undlader at rapportere en mangel, mister vedkommende retten til en prisreduktion.
9.9. Ved seminarerne anvendes de gældende hygiejnebestemmelser.

10. Ansvar
10.1 Uanset det juridiske grundlag, hæfter vi kun for skader, som ISHA som arrangør er
ansvarlig for, i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Derudover er ansvar udelukket.
Dette gælder især ulykker ved ankomst og afrejse og under ophold på kursusstedet, for
anden personskade og materiel skade samt for tyveri af medbragte genstande.
Vi er ikke ansvarlige for mistede genstande. Efter seminarets afslutning og afrejse opbevares
efterladte ting i en uge. Vi sender dig glemte sager efter modtagelse af et fast
forsendelsesgebyr på 12 €.

10.2 ISHA er som arrangør ansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed i
overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Ansvaret for garantier er uafhængigt
af fejl. Arrangøren er kun ansvarlig for simpel uagtsomhed i overensstemmelse med
bestemmelserne i produktansvarsloven for skader på liv, lemmer eller helbred, eller for
overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Krav om erstatning for den simpelt
uagtsomme overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er begrænset til den
kontrakttypiske, forudsigelige skade, medmindre ansvar skyldes skade på liv, lemmer og
helbred. Arrangøren hæfter i samme omfang for stedfortrædere og repræsentanter.
10.3 Reguleringen af foregående afsnit omfatter kompensation ud over ydelsen,
kompensation i stedet for ydelsen, og krav om erstatning for forgæves afholdte udgifter,
uanset den juridiske årsag, herunder ansvar for mangler, forsinkelse eller umulighed.

11. Hjemting
11.1 Vi løser eventuelle tvister ved hjælp af mægling. Hvis dette ikke er muligt, er
opfyldelsesstedet og jurisdiktionsstedet det nærmeste kompetente hjemsted for arrangøren, i
dette tilfælde Darmstadt.

11.2 For forretningsforholdet mellem parterne gælder udelukkende tysk lov.
11.3 Aftalen om hjemting gælder både for udenlandske og indenlandske kunder.

12. Særlighedsbestemmelse
Skulle en eller flere af ovenstående bestemmelser være ugyldige, påvirker det ikke
gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Dette gælder også, hvis en del af en bestemmelse
er ineffektiv, men en anden del er effektiv. Den respektive ineffektive bestemmelse skal
erstattes af parterne med en bestemmelse, der kommer tættest på de kontraherende parters
økonomiske interesser, og som ikk.

