Kurs påmeldingsvilkår hos AKKS Bergen pr. 23.3.2021
1. Påmeldingen er bindende
Det vil si at kursavgift må betales selv om
kursdeltakeren ikke møter opp til kurset eller
slutter på kurset.
2. Betaling
2.1 Betaling skjer gjennom Checkin. Man kan
betale for kurset med faktura, VIPPS eller
kredittkort.
2.2 Betaling må gjøres innen forfallsdato ellers
vil ekstra omkostninger påløpe. For spørsmål
knyttet til betaling ta kontakt med Checkin.
3. Medlemskap i AKKS
3.1 Ved valg av kursavgift inkludert
medlemskap vil medlemskortet i AKKS deles
ut første kursdag. Medlemskortet kan man
også få på SMS. Ønsker man medlemskortet
sitt før kursstart, ta kontakt.
3.2 Ved valg av kursavgift for medlemmer
forutsetter dette at man har betalt
kontingenten for kursdeltakeren til AKKS i
inneværende år. Har man valgt dette og ikke
betalt medlemskap vil AKKS sende ut en egen
faktura for medlemskontingenten.
3.3 Som medlem i AKKS får man en profil
på vår medlemsportal hvor medlemskapet kan
administreres. Les mer om medlemskap og
våre medlemsfordeler på våre nettsider.
4. Kursavlysning
4.1 AKKS Bergen forbeholder seg retten til å
avlyse kurs dersom det er ikke er nok
påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger
utenfor vår kontroll. Man vil få beskjed om
dette senest uken før kursoppstart og
eventuell innbetalt kursavgift vil bli refundert.
4.2 Skulle vi grunnet smittesituasjonen bli
pålagt nedstenging grunnet oppblomstring av
koronasmitte vil kurs kunne bli avlyst på kort
varsel. Alle deltakere vil få beskjed om dette
via SMS. Dersom avlysning skjer etter
kursstart vil de kursdager som er blitt avlyst bli

refundert minus medlemskontingenten på kr.
50 for de som betalte kursavgift med
medlemskap.
5. Kursendringer
5.1 AKKS Bergen forbeholder seg retten til å
gjøre eventuelle endringer, som f.eks. bytte av
instruktør, flytting av kursdag eller kurssted
ved sykdom eller andre uforutsette årsaker.
Dette gjelder f.eks. ved sykdom hos
kursinstruktøren der vi vil prøve å få inn vikar,
men får vi ikke det vil vi ta kursdagen igjen.
Alle kursdeltakere vil få beskjed om dette.
5.2 Skulle smittesituasjonen tilsi at man ikke
får gjennomført kurs grunnet restriksjoner vil
vi prøve å tilby en til en undervisning eller
digital undervisning der det lar seg gjøre.
6. Fravær
6.1 Dersom deltakeren ikke kan møte til
kursdagen setter vi pris på at deltakeren gir
beskjed til instruktøren.
6.2 Det er ingen refusjon for kursdager
deltakeren måtte gå glipp av grunnet sykdom
inkluderte luftveis- symptomer og korona,
karantene, eksamen, ferie eller annet.
7. Personopplysninger
Personopplysningene i kurspåmeldingen
innsamles frivillig fra deg. Dere er ikke pliktige
til å gi oss disse opplysningene, og kan til
enhver tid få innsyn eller trekke
opplysningene tilbake ved å sende en epost
til bergen@akks.no. Du kan lese mer om
hvordan AKKS håndterer personopplysninger
i vår personvernerklæring. Kursene våre blir
rapportert inn til Musikkens Studieforbund.

