Afbestilling af rejsen.:
Hvis du er nødsaget til at afbestille din rejse, skal dette ske skriftligt,
senest 70 dage før afrejsetidspunktet til Vestfyns Ferieklub´s Formand
Såfremt du afbestiller senere end 70 dage før afrejsetidspunktet, skal
du henvende dig til dem hvor du har tegnet din afbestillingsforsikring
for at få godtgjort din indbetaling. Hvis du afbestiller, vil du ikke få dit
depositum refunderet.
Indkvartering.:
Rejsens pris er baseret på ”delt dobbeltværelse” med mindre, andet er
aftalt. Du får tildelt dit værelse efter ankomst. Vær tålmodig der er altid
ventetid. Ferieklubben har i det omfang det har været muligt i forvejen
undersøgt, om hotellet er handicapegnet og bestræbt os på at vælge det
bedst egnede.
Opholdet.:
På din ferie vil der blive arrangeret 1 fælles udflugt med hjælpere.
Udflugten vil være inkluderet i prisen. Men har du lyst til at færdes på
egen hånd, står det dig frit for. Det er din ferie, hvor det naturligvis er
op til dig at afgøre, hvad du har lyst til. Hvis du ønsker at havde en
hjælper med, skal du selv afholde alle udgifterne for denne hjælper.
Pårørende / privat hjælper.:
Det står den private rejseledsager frit at oplyse på ansøgningsskemaet,
hvor meget han/hun vil og kan yde af assistance. Den pågældende kan
også blot oplyse på skemaet, at man ikke ønsker andet end ferie.
Hjælperstaben vil i så fald blive reguleret herefter.
Evalueringsskema:
Sidst på ferie vil du modtage et evalueringsskema som vi beder dig
udfylde, idet vi gerne vil høre din mening, - hvad enten det er ris eller
ros. Skemaet bedes returneret til Vestfyns Ferieklub, hvor din mening
vil indgå som et vigtigt værktøj i planlægningen af de næste rejser.
Oplysningerne i evalueringsskemaet behandles fortroligt.
Ferietilskud.:
Kan du søge enten hos din hjemstedskommune eller fonde.

Rejsepjece – Betingelser.
For
Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende.

Første gang.:
Når du/I rejser med Vestfyns Ferieklub for første gang, vil det sikkert
være rart for dig at få lidt oplysninger om, hvad der rent praktisk sker.
Derfor sender vi dig denne pjece, hvor vi oplyser, hvad der foregår før
rejsen, under ferieopholdet og ved hjemkomsten.

Hoteller.:
Vestfyns Ferieklub forsøger at finde de bedst egnede feriesteder for
personer med fysisk handicap. Vi samarbejder med rejsebureauer, som
har specialiseret sig i at arrangere rejser for handicappede. Men
desværre er ”handicapegnede” forhold i udlandet, ikke det samme som i
Danmark. Men vi får altid løst udfordringerne, på bedste vis.

Tilmelding:
Det er først til mølle-princippet. Men der må IKKE betales depositum,
før der har været kontakt til formanden.
Ansøgningsskema sendes straks til formanden for Vestfyens Ferieklub,
du vil blive skrevet på turen. Når vi har fået lægeskemaet retur, hvor
lægen siger god for at du må rejse, er du tilmeldt turen.
Vi må desværre kun have 2 el-stole med i flyet.
Hvis du tilmelder dig flere rejser, så skriv gerne hvad prioritet du
ønsker. Vi vil jo gerne have så mange som muligt med ud at rejse, så vi
kan ikke love du/I kan komme med på alle rejser, hvis du/I tilmelder
dig.

Forsikringer.:
Du skal selv sørge for alle forsikringer som du har brug for.:
Afbestillings – Rejse – Hjemtransport forsikring, husk at tage de
papirer med på rejsen.

Venteliste.:
Nogle rejser er der så stor interesse for, at vi må oprette venteliste.
Meddelelse herom får du telefonisk eller skriftligt.
Ventetid.:
Hvorfor hører jeg ingen ting? Vi vender tilbage ca. 3 uger før afrejse
med opsamlingssteder og yderlige oplysninger.
Betaling.:
Betalingsfrist vil stå i brevet du modtager, sammen med lægeskemaet.

Kom i god tid. Transporten til og fra
afgangs/ankomststed i Danmark skal du selv sørge for.

Hjælperstaben.:
På din rejse er der altid en hjælperstab med, rejseleder, hjælpere,
sygeplejerske eller assistent. Denne gruppe møder du ved afgangsstedet
i Danmark, og de vil alle stå til rådighed under hele ferien med den
hjælp, som netop du har behov for, indtil du er tilbage i Danmark.
Nogen gange har den hjælper som du har fået tildelt lidt fri, men der vil
altid være en anden hjælper der træder til. Hjælperne holder møder efter
behov og vil derfor ikke være til rådighed i begrænset tid.
Før afgang.:
Skal du bæres ombord i fly eller bus, vil hjælpere elle lufthavnens
personale hjælpe dig.
Siddepladser.:
I flyene er der særlige bestemmelser - fastsat af Luftfartsdirektoratet for placering af handicappede passagerer. Der må ikke ryges i flyet.
Ved flyrejser kommer Ferieklubbens gæster altid først ombord i flyet og
efter landing forlader vore gæster flyet som de sidste.
Efter landing med fly.:
På feriestedet bliver du - så vidt det er muligt - modtaget af en lift bus til
Vestfyns Ferieklub, for transport til hotellet.

