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Rejsebetingelser for temarejser i IK                                                      

IK er en forening, der arbejder for oplysning, undervisning og 
erfaringsudveksling og arrangerer i tilknytning hertil rejser på non-profit 
grundlag. Foreningen har ikke lønnet arbejdskraft. IK er medlem af 
Rejsegarantifonden, medlemsnummer 897. 
IK benytter kun anerkendte luftfartsselskaber som transportører og køber 
flytransport enten direkte fra disse selskaber eller gennem anerkendte 
rejsebureauer på vilkår, der falder inden for betingelserne opstillet af 
Rejsegarantifonden. Den enkelte rejse er ”skræddersyet” og har sit eget 
tema. Tilrettelæggelsen er baseret på personlige kontakter, og vi opererer 
ikke med fordyrende mellemled. Vi lægger vægt på at de penge, vi lægger i 
landet, kommer lokalbefolkningen til gode. Vi kalkulerer ikke med billig 
arbejdskraft og betaler vores samarbejdspartnere godt.  
. 
Tilmelding 
Du kan tilmelde dig en IK-rejse på følgende måder: 
1)Gå ind på IKs hjemmeside under den aktuelle  rejse, og tilmeld dig herfra.
2) Ring til os: telefon: 29126074 (Anette Sonne, formand)
45 86 12 28 (Kirsten Hjelt, næstformand), 
3) Pr. brev til International Kontakt, Nivå vænge 84,2990 Nivå eller til den aktuelle
turvejleder nævnt i turbeskrivelsen.
Du vil få tilsendt en bekræftelse på din rejsetilmelding og opkrævning på 
depositum umiddelbart efter din tilmelding.

Restbetaling! 
Sker i rater, der meddeles af IK med datoer for seneste indbetaling.

Deltagerantal 
Almindeligvis kræver det min. 10 deltagere for at kunne gennemføre en rejse. 
På de fleste rejser vil gruppen ikke overstige 14 deltagere; bl.a. for at 
sikre en positiv social interaktion i gruppen. IKs rejsegrupper består oftest af 
både enkeltpersoner og par.

Forsikringer. Vigtigt at vide
Alle der rejser med IK skal have tegnet en forsikring, der dækker sygdom og hjemtransport. 
Er afbestillingsforsikring ikke inkluderet i ovenstående forsikring anbefales det at tegne en. 
Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest samtidig med betaling af depositum.
Deltagerne skal selv sørge for at tegne disse forsikringer. IK hjælper gerne med vejledning, 
men dette er en service og uden ansvar. 

Pas og Visum 
Den rejsende har selv pligt til at sørge for gyldigt pas og visum samt give IK 
korrekte oplysninger om navn og statsborgerskab mv. ved fremsendelse af en kopi af  
billedsiden i passet ved tilmeldingen.  Hvis passet skal være gyldigt i en vis periode inden 
hjemrejsen, vil IK oplyse herom ved tilmeldingen. 
Hvis visum er påkrævet, vil IK hjælpe hermed, men udgiften er (normalt) ikke 
inkluderet i rejsens pris.
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Vaccinationer 
IK orienterer om anbefalede vaccinationer til rejselandet, ifølge oplysninger fra Seruminstituttet 
og Rigshospitalets rejseklinik, som vi i øvrigt henviser til for yderligere oplysninger. Dette skal 
opfattes som en service uden lægeligt ansvar. 
Rejsedeltagerne skal selv kontakte egen læge for at få oplyst de aktuelle vaccinationer.

Prisændringer 
IK tager forbehold for prisændringer i tilfælde af væsentlige ændringer i 
transportomkostninger eller store udsving i valutakurser, lufthavnsskatter og 
lignende.Hvis dette skulle ske, vil den rejsende straks blive orienteret 
skriftligt.  

Afbestilling af rejse 
Rejsen kan afbestilles på nedenstående vilkår, medmindre der ved 
tilmeldingen er oplyst, at afbestilling på grund af særlig aftale med 
flyselskab ikke kan ske, uden at hele rejsens pris er tabt. 
Efter indbetaling af depositum er tilmeldingen til en rejse bindende, men det 
er muligt at afbestille en rejse på følgende betingelser:! 

1)Ved sygdom  - afbestillingsforsikringen dækker! 

2)Ved afbestilling  uden  forsikringsdækning gælder følgende: 
• indtil 2 måneder før afrejsedagen mistes depositum! 

• fra 2 måneder og indtil  2 uger før afrejsen 80% af rejsens pris! 
• Mindre end 2 uger før afrejsen mistes 100% af rejsens pris.! 

Hvis Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden statslig myndighed 
fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle rejseperiode, vil IK 
aflyse rejsen, og en afbestillingsforsikring vil  kun dække, hvis din forsikring har dette tillæg.
Ellers er de forudbetalte beløb tabt. Ik vil altid sørge for, at deltagerne holdes så skadesløst 
som muligt.

Aflysning 
Såfremt der er færre end 10 tilmeldte deltagere til en planlagt temarejse, vil den 
kunne blive aflyst op til 3 uger før afrejsen. En rejse kan desuden aflyses på 
grund af udefra kommende omstændigheder, som IK og vore samarbejds-
partnere ikke har haft indflydelse på eller har haft mulighed for at 
forudse (force majeure forhold). I ovennævnte tilfælde har de tilmeldte intet 
krav på erstatning udover en refundering af rejsens pris.
Mere om IK 
Med vores rejseprojekter og formidlingsaktiviteter ønsker vi at være med til 
skabe kendskab og respekt for andre menneskers levevilkår – på tværs af 
kulturelle grænser og materielle betingelser. 
 Udover rejserne er vi – i samarbejde med lokale vestafrikanske NGO’er og 
kooperativer engageret i en række udviklingsprojekter med stærk lokal 
forankring og som alle arbejder med det formål at forbedre levevilkårene og 
bekæmpe fattigdom for befolkningen i små lokalsamfund. 

Når du deltager på en rejse vil du få tilbud om at være med til at støtte et eller 
flere af vore projekter. 
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