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Denna inhiberingsklausul för evenemang har tagits i bruk på Suomen Partiolaiset – Finlands 
Scouter ry:s (härefter FS) evenemang från och med 1.11.2020. En person som anmäler sig till ett 
evenemang bör godkänna denna klausul vid anmälningen. 

 

FS ansvarar inte för förändringar eller skador som uppstår till följd av ett hinder som FS inte har 
haft rimliga möjligheter att påverka, som FS inte kan ha förväntats förutse vid 
anmälningstillfället och vars följder FS inte heller har haft rimliga möjligheter att förhindra (till 
exempel krig, uppror, åtgärd eller rekommendation av myndigheterna som förhindrar 
utförandet, strejk eller liknande undantagssituation i Finland eller på området som berör 
evenemanget). I sådana situationer har FS rätt att enligt övervägande inhibera eller avbryta 
evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets förverkligande (till exempel innehåll, 
form, tidpunkt, längd och/eller plats). Ifall evenemanget måste inhiberas eller avbrytas, eller ifall 
det flyttas till en tidpunkt som inte passar deltagaren, återbetalas deltagaravgiften till deltagaren 
efter avdrag av en serviceavgift, samt avdrag för sådana avgifter som redan har betalats för 
evenemangets förverkligande, som inte går att få tillbaka av betalningens mottagare eller i 
slutändan av försäkringsbolaget. Deltagaren har alltid rätt att begära tillbaka sin egen andel av de 
kostnader som de betalningsmottagare som avses i föregående mening inte återbetalat till FS. 

  

FS har rätt att på grund av direkta eller indirekta konsekvenser av coronaviruset eller 
förhindrandet av virusets spridning (i) göra förändringar i evenemangets förverkligande (till 
exempel innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats) samt (ii) avbryta evenemanget. 
Dessutom har FS rätt att inhibera evenemanget ifall det inte med rimliga åtgärder går att 
förändra eller flytta, eller om det på grund av coronavirusets framfart inte är ändamålsenligt eller 
tryggt att ordna. Ifall evenemanget måste inhiberas eller avbrytas, eller ifall det flyttas till en 
tidpunkt som inte passar deltagaren, återbetalas deltagaravgiften till deltagaren efter avdrag av 
en serviceavgift, samt avdrag för sådana avgifter som redan har betalats för evenemangets 
förverkligande, som inte går att få tillbaka av betalningens mottagare eller i slutändan av 
försäkringsbolaget. Deltagaren har alltid rätt att begära tillbaka sin egen andel av de kostnader 
som de betalningsmottagare som avses i föregående mening inte återbetalat till FS. 


