Regler för återbetalning av avgift vid tävling i bruks
Nedan anges dels vad som i reglerna sägs om återbetalning av avgift, dels de
ytterligare anvisningar som gäller för bruks.
Reglerna

Reglerna p 4, ”Force majeure”: Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om
arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure.
Reglerna p 10, ”Maximering av antalet deltagare”: Om förare avsäger sig reservplatsen innan
ordinarie plats erbjudits så räknas detta som att hunden lottats bort och återbetalning av
startavgift sker utan speciella villkor. Samma gäller om ordinarie plats erbjuds senare än tre dagar
före tävlingen. Om ordinarie plats erbjuds minst tre dagar före tävlingen så gäller samma krav
för återbetalning av startavgiften som på deltagare med ordinarie plats från början.
Typer av avgifter

Anmälningsavgifter för samtliga prov bestämmes av FS. Anmälningsavgiften består av en
administrativ avgift (för arrangörens omkostnader) och en startavgift. Fördelningen bestäms då
avgifterna fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften in. Skillnaden märks först vid eventuell
återbetalning, då den administrativa delen inte måste återbetalas.
Anmälningsavgifter och betalningsformer kungörs årligen i tävlingsprogrammet.
Återbetalning

Återbetalning av startavgiften vid återbud, oavsett orsak, ska göras om arrangören kan besätta
platsen med annan hund.
Startavgift återbetalas samtidigt med återbudsbrevet, om utlyst prov inställes eller om anmäld
hund ej kan beredas plats ens som reserv. Startavgift till reserver som inte kunnat beredas
ordinarie plats ska ske inom två veckor efter provet.
Startavgift återbetalas också vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, varöver anmälaren inte
råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna klubben). För att
återbetalning ska göras måste dock återbud lämnas före provdagen samt ska bestyrkan av orsaken
vara arrangören tillhanda senast 14 dagar efter provet. Återbetalning ska göras senast en månad
efter provet.
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