2023

Bokningsvillkor
Vid anmälan till Kostdagarna 2023 gäller ett antal bokningsvillkor. Syftet med villkoren är att dels skapa transparens, trygghet och tydlighet för dig som deltagare, dels säkerställa ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för Kost & Näring att arrangera och genomföra Kostdagarna.

Anmälan och fakturering

Kostdagarnas genomförande

• Anmälan till Kostdagarna är bindande. Kort efter
gjord anmälan fakturas deltagaravgiften.

• Kostdagarna kommer att genomföras i enlighet
med gällande lagstiftning för större sammankomster och arrangemang.

• Betalningsvillkor är 20 dagar.

Namnbyte/Överlåtelse av plats
• Överlåtelse av deltagarplats till annan deltagare,
även utanför den egna organisationen, är möjlig
ända fram till samma dag som Kostdagarna inleds.
Överlåtelsen är kostnadsfri.
• Om en deltagarplats överlåts från en medlem i
Kost & Näring/Ledarna till en icke-medlem, så til�läggsfaktureras mellanskillnaden mellan den redan
betalda, reducerade avgiften, och den ordinarie.

Avbokning
• En bokad deltagarplats kan avbokas. Vid avbokning återbetalas en andel av deltagaravgiften enligt
en avbokningstrappa:
1) Vid avbokning fram till 30 dagar innan genomförande sker återbetalning med 50 % av deltagaravgiften.
2) Vid avbokning mellan 29 och 15 dagar innan
genomförande sker återbetalning med 25 % av
deltagaravgiften.
3) Vid avbokning 14 dagar eller närmare inpå genomförande sker ingen återbetalning. Däremot kan
deltagarplatsen fortfarande överlåtas utan kostnad
(se föregående avsnitt).

• Om giltigt bevis på full covid-vaccination vid tiden
för Kostdagarnas genomförande mot förmodan
skulle vara en förutsättning för deltagade i – och
genomförande av – större sammankomster och
arrangemang, så kommer ett sådant bevis att krävas
för deltagande i Kostdagarna.
• Om Kostdagarna på grund av coronapandemin
eller liknande omständigheter inte kan genomföras
på plats på Malmömässan den 30–31 mars 2023,
så kommer dagarna inte ställas in och inte genomföras digitalt. Istället flyttas genomförandet till nya
datum.
• Vid en flytt av Kostdagarna ombokas anmälda deltagare automatiskt till de nya datumen för genomförande. Villkoren för avbokning och överlåtelse av
deltagarplats anpassas då till de nya genomförandedatumen, men gäller i övrigt som tidigare.

Dessa bokningsvillkor publicerades den 24 november
2022, i samband med att deltagaranmälan till Kostdagarna öppnades.

