Presentkort
Till: __________________Från: _____________________

En fantastisk känsla att susa fram och accelerera över isen med bara vindens kraft

Du får boka in Dig vid ett av OutdoorEvents evenemangsdagar då

Du ska få uppleva issegling.
Med hjälp av instruktör får Du segla isjakt. Presentkortet gäller 1 år
f.o.m. nedanstående datum då Du kan boka in Dig på valfri
seglingsdag i Stockholm eller Dalarna enligt schema. Du får låna all
nödvändig säkerhetsutrustning och anpassade kläder. Varma kängor
och tumvantar rekommenderar vi att Du har Dina egna.
* Datum som kan bokas för respektive aktivitet finns på www.OutdoorEvents.se. Vi seglar i Stockholmsområdet
vanligtvis på Mälaren i Sigtuna och i Dalarna på Siljan, Orsasjön eller Runn.
* Vi är ute 11.00 – 15.00 på helgerna men ibland något längre beroende på vädret.
* Grill finns på plats för medhavd picknick och långfärdsskridskor finns att hyra för både medföljare och seglare.
* Vill Du veta mera kan Du läsa på vår hemsida www.OutdoorEvents.se, ringa 08 – 410 184 07 (alltid
vidarekopplad till mobil), eller maila Jonas@OutdoorEvents.se och fråga om respektive aktivitet.
* Issegling är beroende av rätt is- och vindförhållanden. Därför får Du räkna med att vara lite stand by inför
evenemangsdagen. Vi hör av oss till Dig senast kvällen innan angående seglingsplats. Därför är det viktigt att vi
kan nå dig på mail i första hand men även telefon. (Vv. Fyll i och returnera uppgifter på tidsbokningsdokumentet).
* På grund av väder eller annan orsak som vi inte kan råda över kan vi bli tvingade att ställa in en bokad
aktivitet trots att deltagare har anlänt. Vi erbjuder då en alternativ dag för samma aktivitet (seglingsgaranti).
OutdoorEvents står inte för andra omkostnader som orsakats respektive deltagare i sådant fall.
* Bokad aktivitet kan inte ändras senare än två veckor före bokat datum. Vid eventuell sjukdom erhålls ny dag
vid uppvisande av giltigt läkarintyg. Aktiviteten kan överlåtas till annan person efter överenskommelse med oss.

* Välkommen att boka Din dag från och med _______________ på telefon eller mail.
* Bokningsnummer: _______________________(uppges vid bokning av seglingsdag).

