
Varaus- ja Peruutusehdot 

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen peruutus on tehtävä 30 vrk ennen leirin alkamista. Myöhemmin tehdyistä 

peruutuksista veloitetaan 50% leirimaksusta.  Mikäli peruutus tehdään leirin jo alettua, osallistuja myöhästyy tai osallistuja ei 

saavu leirille ollenkaan, maksuja ei palauteta. 

Mikäli osallistu joutuu peruuttamaan osallistumisensa sairastumisen vuoksi, leirimaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan. 

Sairastumistapauksissa ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään sähköpostitse  

puheenjohtaja.yktaideyhdistys@gmail.com tai p. 040 9643558. 

Osallistujan itsensä peruuttaessa osallistumisen taideleirimaksu palautetaan vain jos peruutus on tehty 30 vrk ennen taideleirin 

alkamista. Alle 30 vrk ennen taideleirin alkua tehty peruutus oikeuttaa 50% maksupalautukseen. Ennakkovaraajan alennettua 

leirimaksua ei palauteta. 

Mikäli tiedät ajoissa että että voi osallistua taideleirille, voit tarjota ilmoittautumispaikka toiselle henkilölle. Uuden osallitusja 

tiedot on toimitettava taideleirin järjestäjälle heti ilmoittautumislomakkeen avulla. 

Nurmeksen Taideleiri varaa oikeuden muuttaa taideleirin ohjelmaa, opettajaa tai päivittäistä aikataulua tarvittaessa. Siinä 

tilanteessa leirille järjestetään korvaavaa, samantasoista sisältöä. Mikäli ulkopuolisiita pakottavista syistä taideleiri joudutaan 

perumaan, järjestäjä tiedottaa ilmoittautuneille välittömästi ja jo maksetut osallistumismaksut palautetaan. 

Maksaminen 

Taideleirin järjestäjä lähettää ilmoittautuneille maksuohjeet ja –tiedot sähköpostitse. Varmista siis että ilmoittamasi 

sähköpostiosoite on toimiva, ja takista myös roskapostikansiosi. Joskus sähköpostiohjelma saattaa tulkita uuden,liitetiedoston 

sisältävän viesti roskapostiksi. 

Maksutapa on verkkopankkimaksu eräpäivän mukaisesti.  

Valokuvaus ja videointi 

Taideleirin järjestäjä valokuvaa ja videoi ajoittain leirin aikana. Tätä kuvamateriaalia käytetään ainoastaan taideleirin omaan 

mainostamiseen, markkinointiin, esitteisiin ja nettisivuille. Kuvia ei koskaan luovuteta ulkopuoliselle taholle. Taideleirin alussa 

voit ilmoittaa kirjallisesti järjestäjälle, mikäli et halua että sinua tai töitäsi kuvataan. 

Taideleirin perussäännöt 

Nurmeksen taideleiri järjestetään jaetussa luokkatilassa sekä Hyvärilän lähiympäristössä, joka on julkista tilaa. Kaikkien leirin 

osallistujien odotetaan käyttäytyvät kunnioittavasti ohjaajia, järjestäjiä, toisia taideleiriläisiä ja muita alueella oleilevia 

matkailijoita sekä alueen työntekijöitä kohtaan. Millään tavoin epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi. Oman 

työskentelypisteen yleinen siisteys leirin aikana ja leiriviikon päättyessä kuuluu jokaisen osallistujan vastuulle. 

Terveydelliset-  ja liikuntarajoitteet 

Mikäli sinulla on taideleirin ohjelmaan osallistumiseen vaikuttava sairaus tai liikuntaeste taikka allergia, ilmoita siitä 

ilmoittautumislomakkeella tai viimeistään leirin alussa järjestäjälle. 

Henkilötietojen käsittely 

Ilmoittautumisen yhteydessä annetut yhteystietosi ovat turvassa Nurmeksen Taideleirin järjestäjällä.  

Ylä-karjalan taideyhdistys ry leirin järjestäjänä, sekä majoituksenjärjestäjänä Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus käsittelee ja 

säilyttää tietojasi asianmukaisesti eikä koskaan luovuta niitä ulkopuoliselle taholle.  Lähetämme tulevien vuosien taideleireistä 

tiedotteita aiemmin leirille osallistuneille. Voit milloin tahansa ilmoittaa meille sähköpostitse mikäli myöhemmin et enää halua 

tuleviin taideleireihin liittyvää sähköpostia. Osoite: puheenjohtaja.yktaideyhdistys@gmail.com 

 


