
Vilkår for påmelding og deltaking på arrangement i regi av   
Hemsedal Mountain Guides 

 

 
 
Dette skjemaet skal signeres av alle deltakere på aktiviteter og arrangement i regi av 
Hemsedal Mountain Guides AS. Ved påmelding av flere deltagere er det den som gjør 
påmeldingen som er ansvarlig for at alle påmeldte har lest og godtatt vilkårene skrevet i 
dette dokumentet.  
 
Skjemaet tar for seg risikoen ved aktiviteter, Hemsedal Mountain Guides sitt ansvar, 
deltagernes ansvar, samt vilkår for påmelding og avbestilling. 
 
Risiko 
All aktivitet i regi av Hemsedal Mountain Guides AS innebærer en viss risiko. Å oppholde seg 
utendørs i naturen, samt drive med aktiviteter som f.eks. skikjøring og klatring kan forårsake 
uhell og skader.  
 
Hemsedal Mountain Guides sitt ansvar  
Det er guiden/instruktøren som har det overordnede ansvaret for sikkerheten på 
arrangementet. Hemsedal Mountain Guides vil til enhver tid tilstrebe å minimere risikoen 
det er å drive med aktivitet i naturen ved å ha guider og instruktører som innehar den 
nødvendige sertifiseringen (innenfor Norsk Fjellsportforum eller Norske Tindevegledere) for 
det aktuelle arrangementet, gjøre gode forberedelser og ta gode valg underveis på kurs og 
føring.  
 
Hemsedal Mountain Guides påtar seg ikke økonomisk ansvar for uhell eller skader på 
personer eller utstyr såfremt instruktøren/guiden har opptrådt aktsomt og i tråd med 
gjeldende sikkerhetsnormer for aktiviteten som utføres.  
 
Utstyret som brukes i regi av Hemsedal Mountain Guides skal være i forskriftsmessig stand.  
 
Deltakernes ansvar 
Hver enkelt deltaker har et ansvar for å opplyse om relevante forhold for det aktuelle 
arrangement. Dette kan for eksempel være nødvendige forkunnskaper/erfaring som er 
definert for arrangementet, relevante helseopplysninger, fysisk eller mental form eller andre 
relevante opplysninger. Den enkelte deltaker har også ansvar for å opplyse 
guiden/instruktøren hvis denne føler seg ukomfortabel i situasjonen eller på annen måte 
føler seg utrygg eller usikker. Det forventes i tillegg at alle deltakere på våre arrangement: 

- Retter seg etter anvisninger fra guiden/instruktøren 
- Venter ved avtalte plasser 
- Holder seg bak guiden/instruktøren ved ferdsel i naturen 

 
Eventuell bruk av eget utstyr skjer på eget ansvar. 



Deltakerne er pliktige til å erstatte skadet og /eller selvforskyldt tap av lånt utstyr. 
 
Avtalens inngåelse: 
Avtalen mellom Hemsedal Mountain Guides og den/de aktuelle deltaker(e) anses som 
inngått ved aksept av tilbud og/eller innbetaling av kostnad/depositum. 
 
Dette er inkludert i arrangementet:  

- Instruktør/guide og dennes eventuelle utgifter 
- Nødvendig klatreutstyr (utenom støvler/sko) 
- Annet relevant sikkerhetsutstyr (1.hjelp, kommunikasjonsutstyr, vindsekk etc) 

 
Dette er ikke inkludert: 

- Leie av skiutstyr 
- Leie av skredutstyr 
- Eventuelt heiskort 
- Isklatrestøvler/klatrestøvler/klatresko 

 
Ved endring eller avlysning av et arrangement 
Hemsedal Mountain Guides kan i enkelte tilfeller bli nødt til å endre eller kansellere et 
arrangement. Dette kan være ved sykdom eller skade hos guide/instruktør, for få påmeldte 
til arrangement, hindringer forårsaket av Covid-19 eller andre forhold som er utenfor vår 
håndtering. Hemsedal Mountain Guides kan også måtte bli nødt til å endre eller avlyse 
arrangement på grunn av vær -eller føreforhold den aktuelle dagen. I slike tilfeller vil vi 
tilstrebe å tilby et alternativt opplegg eller alternativ tur. Deltakerne vil i slike tilfeller betale 
for den turen/det opplegget som blir gjennomført.  
 
Hvis Hemsedal Mountain Guides må kansellere et arrangement gjelder følgende:  

- Kunden skal ha beskjed så tidlig som mulig, og senest 15 dager før arrangementets 
start (unntak ved vær -og føreforhold, se forrige punkt).  

- Kunden belastes ikke økonomisk og får refundert eventuelle innbetalinger.  
- Hvis Hemsedal Mountain Guides ikke kan levere et tilfredsstillende alternativt 

opplegg/alternativ tur/alternativ dato skal kunden ikke belastes økonomisk.  
 
Hvis kunden avbestiller gjelder følgende: 
Hemsedal Mountain Guides tilbyr ingen avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring 
på våre arrangement. Deltakerne oppfordres til selv å tegne nødvendige forsikringer for 
uforutsette hendelser, sykdom eller skade.  
Følgende gjelder ved avbestilling, uavhengig av årsak:  

- Inntil 30 dager før gjennomføring: deltaker betaler et avbestillingsbeløp på kr.1 000,-  
- Fra 30 til 15 dager før arrangementets start: kunden faktureres 25 % av totalt beløp 
- Fra 15 til 8 dager før arrangementets start: kunden faktureres 50 % av totalt beløp 
- Fra 7 til 0 dager før arrangementets start (eller ved unnlatt oppmøte): kunden 

faktureres fullt beløp for arrangementet 
 
Bruk av bildemateriell på nettside og sosiale media 
Hemsedal Mountain Guides vil under arrangement ta bilder som kan deles med deltakerne, 
brukes på nettside eller sosiale media. Hvis noen ønsker å reservere seg mot at slike bilder  



blir tatt og at disse evt brukes i dette formålet bes det om at dette opplyses om til 
post@hemsedalmountainguides.no. 
 
Lagring av personopplysninger 
Ved påmelding til kurs og aktiviteter i regi av Hemsedal Mountain Guides vil vi lagre 
informasjonen vi får av deg. Vær derfor kritisk til hvilken informasjon du gir fra deg, f.eks. 
sensitive helseopplysninger. Dette kan også formidles per telefon, eller direkte til arrangør 
ved arrangementsstart. Du kan også reservere deg mot at denne informasjonen lagres ved å 
sende oss en epost post@hemsedalmountainguides.no. 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha lest og forstått vilkårsskjemaet. 
 
 
 
Navn: __________________________      Dato:____________________ 
 


