
Generelle vilkår for deltagelse på våre turer. 
 

1. Påmelding/medlemskap 
Fellesturer og kurs er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de krav som settes til 
deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen.  Medlemmer i Svenska 
Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på arrangementet. Ikke-medlemmer 
må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er 
påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført.   Ha medlemsnummer 
klart ved påmelding. Dette finner du på medlemskortet. Er du ikke medlem må du oppgi fullt 
navn, adresse, e-post og telefonnummer. 

2. Pris 
Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende 
program på vår nettside. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den 
enkelte deltaker. 

3. Forsikringer 
Larvik og Omegns Turistforening vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer 
skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av 
mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av 
Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. 
Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs 
reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.  

4. Avbrudd 
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er LOT ikke ansvarlig for ekstra kostnader som 
følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har 
heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. . 

5. Avlysning av arrangement 
Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for 
få påmeldte, mangel på turleder eller lignende.   

6. Endringer av arrangementet 
Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas 
forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede 
åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å 
gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige 
endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. 
Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av 
arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig. Det vises også til 
foreningens nettsider. 

7. Deltakernes ansvar 
Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/ psykisk i 
stand til å delta på arrangementet.  Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for 



turen. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens 
anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller 
møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av 
turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære 
omkostningene ved hjemreisen. 
 
 8. Forbehold og fotografering 
Informasjonen i turprogrammet er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, 
åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for 
deltakerne. Som deltaker på fellesturer arrangert av LOT, kan man bli tatt bilde av enten av 
turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller 
på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder 
om dette, helst når turen starter. 

9. Deling av e-post til deltakerne. 
På enkelte turer hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme 
til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at 
deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen. 

 


