
Betingelser for booking af foredrag

Når du booker et foredrag på Autisme Ungdoms hjemmeside, accepterer du samtidig disse
betingelser:

Transport og overnatning:
Når man booker et foredrag eller et oplæg hos Autisme Ungdom, betaler man for
foredragsholders transport. Prisen for transport er 3 kr pr km fra foredragsholders bopæl,
med mindre andet er aftalt med Autisme Ungdoms interne næstforperson. Udgifter til evt
færge eller bro afholdes også af dem, der booker foredraget.

Booker man et foredrag, der strækker sig udenfor tidsrummet 10-18 på hverdage, i en anden
region end hvor oplægsholder bor, forpligter man sig også til at betale for eventuelle udgifter
til overnatning. Det er op til en den enkelte foredragsholder at beslutte, om de har behov for
overnatning.

Oplæg udviklet specifikt til jer:
Alle oplæg, der ikke er på listen over beskrevne foredrag og oplæg på vores hjemmeside,
betegnes som oplæg udviklet specifikt til dem, der booker det.

Når man booker et oplæg udviklet specifikt til dem, der booker det, vil der blive lagt udgifter
oveni til forberedelse af oplægget. Dette skyldes, at oplægsholder skal bruge tid på at
researche det emne, der ønskes et oplæg om, samt udarbejde nyt materiale til oplægget.
Prisen er 500 kr pr times forberedelse.

Afbestilling:
Ønsker man at afbestille et foredrag, der er booket i Autisme Ungdoms bookingsystem, kan
dette gøres frem til 7 dage før foredragets afholdelse uden beregning.
Afbestiller man 3-7 dage før foredragets afholdelse, vil man blive faktureret for halvdelen af
oplæggets pris + eventuel forberedelse og forudbestilt overnatning og transport.
Afbestiller man mindre end 3 dage før foredragets afholdelse, vil man blive faktureret for
foredragets fulde beløb samt alle udgifter til forberedelse, forudbetalt transport og eventuel
overnatning.

Sygdom og udeblivelse
Hvis Autisme Ungdoms foredragsholder bliver syg, eller af forskellige årsager ikke kan
gennemføre oplægget, vil vi bestræbe os på at give besked i bedst mulig tid samt evt finde
en anden person til at gennemføre oplægget. Kan det ikke lade sig gøre at finde en anden
oplægsholder, afholder Autisme Ungdom alle udgifter til transport, overnatning, og I vil ikke
blive faktureret for oplægget.


