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1. Leveringsbetingelser
Kursisten modtager undervisning, ekskursioner mv. som angivet i kursusprogrammet. Roskilde Festival Højskole
forbeholder sig retten til ændringer i program, skema og kursusudbud. Eventuelle ændringer kan skyldes
konjunkturændringer, sygdom eller almindelige force majeure. Højskolen forpligter sig til at finde ækvivalente aktiviteter
som erstatning.
2. Tilmelding
Tilmelding foregår enten via Roskilde Festival Højskoles hjemmeside ( www.rofh.dk ), via afsendelse af
tilmeldingsformular i trykt form eller ved telefonisk henvendelse. Tilmeldingen betegnes som bindende når kursisten har
indbetalt tilmeldingsgebyr, hvorpå kursisten modtager endelig og skriftelig bekræftelse enten pr. post eller e-mail.
3. Priser
Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus på skolens hjemmeside. Alle
priser er opgivet i danske kroner (DKK)
4. Betaling
Kursisten betaler forud for optagelse et tilmeldingsgebyr, og modtager herefter endelig bekræftelse på optagelse. En
måned før kursets start betales depositum samt kursusprisen ved fremsendelse af en betalingsopgørelse. Kursusprisen
kan efter aftale med skolens administration opdeles i rater.
- Der kan betales med bankoverførsel
- Instruktioner til betaling af kurset fremgår af bekræftelsesmailen.
- Hvis kursusprisen ikke betales rettidigt, kontakter Roskilde Festival Højskole kursisten enten pr. e-mail eller telefonisk
med påmindelse om betaling.
4.1. Ved framelding- Ved lange kurser tilbageholder Roskilde Festival Højskole hele tilmeldingsgebyret på 1.000,- DKK.
- Ved framelding af et kursus uden gyldig grund og senere end en måned før kursusstart, opkræves den første måneds
betaling for kurset.
- Ved afbrudt ophold uden gyldig grund betales for påbegyndt uge plus 4 uger.
5. Fortrydelsesret
Den almindelige lov på 14 dages fortrydelsesret på varer og tjenesteydelser, som er købt på nettet er ikke gældende for
højskolekurser. Fortryder du din tilmelding annulleres din tilmelding hvorefter vores normale tilbagebetalingsregler for
indbetalte beløb træder i kraft.
6. Beskyttelse af personlige data
Kursistens personlige oplysninger opbevares på sikrede servere, og anvendes kun til internt brug. CPR oplysninger
opbevares kun på interne servere, og lagres ikke i onlinesystemer.
6.1 Et elektronisk spor
Når du besøger vores hjemmeside, efterlader du et elektronisk spor. Det elektroniske spor opstår, fordi din browser
sender information til en server, for eksempel at du gerne vil se siden, der tilhører adressen www.rofh.dk.
Elektroniske spor giver os information om:
- hvilke af vores sider du har besøgt og hvornår
- hvilken browser du bruger, for eksempel Internet Explorer
- hvilken skærmopløsning du har, for eksempel at din skærm er indstillet til 1024 x 768 pixels - hvilket operativsystem du
har, for eksempel Windows 7
- hvilken webside du kom fra, inden du valgte www.rofh.dk
- hvilken ip-adresse du har - ip-adressen (Internet Protocol address) er et nummer, der identificerer afsendte og
modtagne informationer, som sendes over internettet.
7. Markedsføring
Kursisten modtager kun elektroniske nyhedsbreve eller andre meddelelser hvis det markeres ved tilmelding. Evt. fravalg
af denne mulighed sker enten ved direkte henvendelse på info@rofh.dk eller ved at klikke på frameldingslinket i det
fremsendte materiale.

