BRONEERIMISE TINGIMUSED JA REEGLID.
1. Registreerimiseks on esmalt vajalik saata e-mail osalejate täisnimedega e-maili aadressile
info@sakulinedance.com ja oodata kinnitust vabade kohtade olemasolust.
2. Kui olete saanud meilt kinnituskirja tuleb tasuda ettemaks 50€ osaleja kohta hiljemalt
31.01.2019.
3. Ürituse lõppmakse peab olema tasutud hiljemalt 31.05.2019.
Maksta võib ka osadena, ent kogusumma peab olema tasutud hiljemalt 31.05.2019.
Kui mingil põhjusel lõppmakse ei ole antud tähtajaks tasutud on meil õigus tühistada sinu
broneering. Eelnevalt makstud summa sellisel juhul tagastamisele ei kuulu.
Tühistamise reeglid
Tühistamise puhul kaasnevad järgmised tasud, mis katavad meie kulud seoses
teiepoolse tühistamisega.
1. Üritusest osavõtu tühistamine enne 28.02.2019 – täielik ettemaksu tagastus.
2. Üritusest osavõtu tühistamine ajavahemikul 28.02.2019 -31.05.2019 – ettemaks
tagastamisele ei kuulu.
3. Üritusest osavõtu tühistamine pärast 31.05.2019 – maksed tagastamisele ei kuulu.
Osaleja/-te vahetamine on lubatud.
BOOKING TERMS AND CONDITIONS
1. For registration send your booking request with full names of participants to our e-mail
info@sakulinedance.com and you will get confirmation about availability.
2. After getting confirmation letter about availaibility from us you should pay deposit 50€ per
person latest on 31.01.2019.
3. Final payment should be paid latest by 31.05.2019
If for any reason the balance is not received by this date we reserve the right to cancel your
booking and retain any deposits already paid.
Cancellation charges
In the event of a cancellation you will incur the following charges, which cover our costs and
expenses incurred as a result of your cancellation.
1. Cancellation before 28.02.2019 - Full refund
2. Cancellation between 28.02.2019-31.05.2109 – booking deposit not refundable
3. Cancellation after 31.05.2019 – Total cost not refundable
Changing participation/s is approved.
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