
DELTAGANDE- OCH ANNULLERINGSVILLKOR JAMBOREE 2023  

   

Deltagare  

 

1. De personer som deltar i jamboree-scoutlägret i Saemangeum i Sydkorea 1.8–12.8.2023 (”Jamboree”) via 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (”FS”) hör till FS jamboreekontingent (”den finländska 

kontingenten”).  

 

2. För att kunna delta i lägret ska man vara född 22.7.2005–31.7.2009, det vill säga vara 14–17 år då lägret 

börjar (”Lägerdeltagare”). Äldre personer (födda före 22.7.2005) kan inneha ledningsuppgifter i den 

finländska kontingenten, vara lägerkårledare eller i lägerorganisationens tjänst i International Service Team 

(”IST:er”). Både Lägerdeltagare och IST:er är ”Deltagare”. Alla Deltagare måste betala Finlands Scouters 

medlemsavgift åren 2022 och 2023.  

 

Deltagarna ska ha giltiga inresedokument som fyller Sydkoreas inresekrav, såsom pass och 

inresetillstånd/visum, samt eventuella dokument som krävs på grund av coronapandemin. FS ansvarar inte 

för kostnader som uppstår för att en Deltagare ska kunna komma in i landet eller eventuellt hindras att 

komma in i landet. I sådana fall ansvarar Deltagaren själv för eventuella tilläggskostnader och har inte rätt 

att få gottgörelse för betalda deltagaravgifter.  

 

3. De resande omfattas av en scoutförsäkring*. Sätt dig noga in i scoutförsäkringens villkor. Deltagaren kan 

om hen vill öka sitt försäkringsskydd genom att ta en egen rese- och resgodsförsäkring.  

 

*Observera att försäkringen i första hand täcker endast kostnader för sjukdomar och olycksfall som 

börjar/sker under resan. Gamla sjukdomar som börjat före resan täcker försäkringen betydligt snävare eller 

inte alls. Som sjukdomar som börjat före resan betraktas både lindriga sjukdomar (till exempel förkylning 

eller hosta) och allvarligare kroniska sjukdomar (till exempel epilepsi eller diabetes) om det förekommit 

symtom före resan. Om Deltagaren har en sjukdom som börjat före resan och som förvärras plötsligt och 

oväntat under resan, kan försäkringen ersätta behandling av förstahjälpstyp i högst 10 dygn. Försäkringen 

ersätter inte hemtransport när det gäller gamla sjukdomar. Observera att en sjukdom vars undersökningar 

eller behandlingsåtgärder fortfarande pågår när resan börjar inte omfattas av ersättningen för en oväntat 

förvärrad sjukdom. Med detta avses till exempel att man kommit överens om kontrollbesök, ytterligare 

undersökningar eller en åtgärd efter resan eller att den försäkrade har ordinerats medicin för resan. 

 

Deltagaravgifter och betalningstidtabell  

 

4. Deltagaravgifterna och betalningsraterna är följande:  

 

Deltagaravgift       Betalning (J+R+T)[1]    Betalning (J+R)[2]     Betalning (J)[3]      Förfallodag  

1 raten                 700 €                           700 €                          700 €                    28.2.2022  

vid anmälningen  

2 raten                 1300 €                         1000 €                         -                            15.6.2022  

3 raten                 1000 €                          800 €                        ~550 €                  15.11.2022  

4 raten                ~1200 €                       ~800 €                         -                               31.5.2023  

Totalt                ~4200 €                       ~3300 €                      ~1250 €  



 

[1] Deltagare (IST eller lägerdeltagare) som deltar i Jamboreen och tilläggsresan och som reser med 

kontingenten.  

[2] Deltagare (IST eller lägerdeltagare) som deltar i Jamboreen och som reser med kontingenten.  

[3] Deltagare (bara IST) som deltar i Jamboreen. Alla resor ordnas själv.  

Rätten att göra ändringar i betalningstidtabellen och betalningarna förbehålles.  

 

5. Deltagaravgiften i varje kategori omfattar lägeravgiften som betalas till organisationen som ordnar 

jamboreen i Sydkorea samt en andel i kontingentens gemensamma utgifter och buffert. Alla medlemmar i 

kontingenten deltar i att täcka de gemensamma utgifterna eftersom varje Deltagare använder 

kontingentens tjänster och får till exempel kontingentutrustning, förhands- och efterträffar samt andra 

gemensamma tillbehör. Med bufferten förbereder vi oss på förändringar i valutakursen och andra 

överraskande faktorer.   

 

6. Deltagaravgifterna omfattar inte transporter till förhands- och efterträffarna och inte resorna till och från 

flygplatsen i hemlandet.  

 

7. Utöver det som nämns i punkt 5 omfattar deltagaravgiften följande:  

- Alternativ 1 (J+R+T): resorna från Helsingfors-Vanda flygplats till Sydkorea och tillbaka, alla transporter i 

Sydkorea samt måltider under transporterna och eventuella övernattningar i Sydkorea, samt en tilläggsresa 

med övernattningar och måltider.  

- Alternativ 2 (J+R): resorna från Helsingfors-Vanda flygplats till Sydkorea och tillbaka samt alla transporter i 

Sydkorea och måltider under transporterna och eventuella övernattningar i Sydkorea.  

- Alternativ 3 (J): omfattar endast lägeravgiften och en andel i kontingentens gemensamma utgifter och 

buffert. Alla resor ska ordnas och betalas själv.  

  

Anmälning, bundenhet och annulleringsvillkor  

 

8. Anmälningstiden till Jamboreen är 13.12.2021–28.2.2022.  

 

9. Alla medlemmar i den finländska kontingenten anmäler sig till jamboreen via FS Kuksa-datasystem. 

Dessutom kan alla medlemmar i den finländska kontingenten vara tvungna att anmäla sina uppgifter till 

lägerorganisationens datasystem (”2023 World Scout Jamboree registration site”). Vid anmälningen i 

lägerorganisationens system godkänner man ännu separat lägerorganisationens anmälnings- och 

annulleringsvillkor, som inte är bundna till dessa villkor.   

 

10. Anmälan blir bindande när den första raten av deltagaravgiften betalts i samband med anmälningen 

och dessa villkor har godkänts i Kuksa vid anmälningen. Anmälan bör göras senast 28.2.2022. Platsen i den 

finländska kontingenten säkras först när den första raten betalts.  

 

11. Anmälan kan annulleras genom att meddela om detta skriftligt till FS centralbyrå (info@partio.fi). FS ber 

Deltagaren ange orsaken till annulleringen. Annulleringen kan göras utan kostnader till och med 28.2.2022.  

 

12. Om annulleringen görs efter att anmälan blivit bindande men senast 31.12.2022, behåller kontingenten 

de delar av betalningen som betalats vidare och som inte kan fås tillbaka, dock minst 700 euro.  



 

13. Om Deltagaren har ansökt om lägerstipendium men inte beviljats sådant, bör annulleringen göras 

senast 28.2.2022. Annulleringar som anländer efter den utsatta tiden behandlas var för sig, ifall 

informationen som skickats till Deltagaren om stipendiet blivit försenad.   

 

14. Om annulleringen görs senare än 31.12.2022 kan den betalda deltagaravgiften fås tillbaka endast med 

giltig orsak. Detta behandlas fall för fall. Även i dessa fall behåller kontingenten de rater som betalats vidare 

och som inte kan fås tillbaka, dock minst 1250 euro.   

 

15. I sjukdoms- eller olycksfall betalas deltagaravgiften inte tillbaka, men det går att ansöka om ersättning 

för avgiften i första hand hos det egna försäkringsbolaget och i andra hand från scoutförsäkringen.  

(https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/).  

 

16. Man får delta i Jamboreen som medlem i den finländska kontingenten endast om alla betalningsrater är 

betalda enligt den angivna tidtabellen. Den finländska kontingenten tar inte med sig en enda Deltagare som 

inte betalt alla jamboree-avgifter. Om en Deltagares deltagande i Jamboreen inställs på grund av obetald 

deltagaravgift behåller den finländska kontingenten delar av betalningen enligt ovannämnda 

annulleringsvillkor.  

 

17. FS har rätt att inhibera resan i allmänna force majeure-situationer (t.ex. krig, uppror, strejk, pandemi 

(exkl. coronapandemin) eller motsvarande undantagssituationer i Finland eller destinationsområdet). I 

sådana fall eller om Jamboreen inställs av lägerorganisationen eller på grund av annan orsak återbetalas 

deltagaravgiften till Deltagarna, minskad med kontorsutgifterna och den del som redan betalts vidare och 

som inte kan fås tillbaka av mottagaren eller försäkringsbolaget. Deltagaren har alltid en möjlighet att 

återkräva betalningarna från den instans som de betalats till.  

 

18. På grund av orsaker som direkt eller indirekt beror på coronaviruset eller för att hindra spridningen av 

det har FS rätt att enligt övervägande (i) ändra resan (inkl. dess innehåll, organisationssätt, tidpunkt och 

längd) samt (ii) avbryta resan. Dessutom, om resan inte kan ändras eller flyttas med rimliga arrangemang 

eller detta inte är ändamålsenligt eller tryggt på grund av coronavirusets framskridande, har FS rätt att 

inställa resan. Om resan måste inställas eller avbrytas, eller om den flyttas till en tidpunkt som inte passar 

Deltagaren, återbetalas deltagaravgiften till Deltagaren, minskad med kontorsutgifterna och den del som 

redan betalts vidare för att ordna resan och som inte kan fås tillbaka av mottagaren eller i sista hand av 

försäkringsbolaget. Deltagaren har alltid en möjlighet att återkräva betalningarna från den instans som de 

betalats till.   

 

Om Jamboreen inställs eller ändras av lägerorganisationen på grund av coronaviruspandemin, har 

Deltagaren samma rättigheter till återbetalning av deltagaravgiften som ifall FS hade inställt eller ändrat 

resan av samma orsak.   

 

FS förbehåller sig rätten att ändra detta villkor som gäller coronapandemin, ifall det visar sig att FS rätt att 

inställa eller ändra resan enligt sitt övervägande förhindras eller begränsas på grundval av 

lägerorganisationens och FS avtal.  

 



19. Om de finländska Deltagarnas antal av någon anledning måste begränsas (t.ex. om 

jamboreeorganisationen begränsar de finländska deltagarnas antal) har de som är i lägerålder och de vuxna 

som ansvarar för dem under resan förtur, i anmälningsordning. För anmälda över 18 år gäller 

anmälningsordning, det vill säga de som anmält sig tidigare har förtur. Den finländska kontingenten strävar 

efter att alla anmälda ska få vara med på jamboreen. Om deltagarantalet begränsas återbetalas alla gjorda 

betalningar till de Deltagare som inte ryms med.  

 

20. Om det inte kommer tillräckligt med Deltagare över 18 år i förhållande till Lägerdeltagarna (14-17-

åringar) förbehåller sig FS rätten att minska antalet Lägerdeltagare.  

 

21. Jamboree-lägerresan är fysiskt och psykiskt krävande. Efter anmälningen gör den finländska 

kontingentens läkare en bedömning av de anmäldas lämplighet som Deltagare. Den finländska 

kontingentens läkare bedömer i varje enskilt fall behovet av en lämplighetsundersökning samt dennas 

innehåll. För att försäkra sig om Deltagarnas välbefinnande och säkerhet förbehåller sig FS rätten att välja 

Deltagarna utgående från den finländska kontingentens läkares bedömning och övriga utredningar, 

oberoende av om det totala möjliga deltagarantalet fylls eller inte. FS har också rätt att efter väljandet i 

undantagsfall inställa resan för en Deltagare om dennas hälsotillstånd eller någon annan orsak, enligt en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller på basis av någon annan utredning, gör det omöjligt 

att delta i lägerresan. I sådana fall återbetalas alla betalda avgifter åt Deltagaren. Deltagaren bör ansöka om 

återbetalning av avgifterna i första hand från scoutförsäkringen och i andra hand från FS.  

 

22. Under lägerresan representerar alla den finländska scoutverksamheten. Därför har man under resan 

Finlands Scouters representationsscarf runt halsen och uppför sig som det anstår en scout. Lägerresan är 

rusmedelsfri. Om en Deltagare äventyrar sin egen eller andra Deltagares säkerhet eller i övrigt allvarligt 

bryter mot evenemangets regler, kan hen avlägsnas från evenemanget enligt kontingentledarnas beslut. I 

sådana fall ansvarar Deltagaren själv för de kostnader avlägsnandet medför och har inte rätt att få 

gottgörelse för betalda deltagaravgifter.  

 

Resesätt  

 

23. Alternativ 1 och 2 innehåller transporterna från Helsingfors-Vanda flygplats till Sydkorea och tillbaka, 

samt transporterna i Sydkorea. Deltagarna reser till Sydkorea tillsammans med den finländska kontingenten 

vid angiven tidpunkt. Det går inte att avvika från detta.  

 

24. Myndiga medlemmar i kontingenten, förutom Lägerdeltagare och Lägerkårledare, kan om de vill göra 

sina egna researrangemang (Alternativ 3). Då omfattar deltagaravgiften inga transporter. Deltagare som 

anmält att de ordnar sina transporter själva ansvarar vid ankomsten för transporterna till det angivna 

mötesstället och vid avresan för transporterna från mötesstället. Kontingenten är inte skyldigt att ordna 

några som helst transporter och ansvarar inte för kostnader som transporterna medför. Kontingenten 

ansvarar inte heller för eventuella följder och är inte skyldigt att återbetala deltagaravgiften ens delvis, om 

Deltagarens egna transportarrangemang av någon orsak misslyckas eller fördröjs. Lägerorganisationen och 

den finländska jamboreekontingenten ger separata instruktioner om Deltagarens ankomst till och avresa 

från lägret.  

 



25. De vuxna (18 år fyllda) som reser med flygen som ordnats av kontingenten förbinder sig att uppföra sig 

som ansvarsfulla vuxna enligt FS säkerhetsinstruktioner. På lägerresan måste det för varje begynnande 

tiotal under 18-åringar finnas en myndig.   

 

26. Det resealternativ (1, 2 eller 3) som Deltagaren väljer vid anmälningen är bindande. Eventuella 

ändringar kan göras under anmälningstiden, alltså till 28.2.2022. Om en Deltagare vill byta resealternativ 

efter det måste det finnas en välmotiverad orsak. Den finländska kontingenten garanterar inte att det går 

att byta resealternativ efter 28.2.2022. Om bytet lyckas men medför extra kostnader ansvarar Deltagaren 

för dessa kostnader.  

 

Hur deltagaravgiften bestäms samt tilläggsavgifter  

 

27. Deltagaravgiften har bestämts innan man visste det slutliga priserna på flygbiljetter, tilläggsresan och 

lägerorganisationens deltagaravgift. Deltagaravgiften grundar sig på situationen hösten 2021 och de bästa 

möjliga uppskattningarna just då. Flygbiljetternas pris preciseras ungefär ett år före evenemanget, när 

bokningarna görs. Deltagaravgiften som betalas till lägerorganisationen är angiven i Sydkoreas valuta won 

och den slutliga deltagaravgiften som betalas till organisationen avgörs den dag avgifterna betalas.  

 

Om den slutliga deltagaravgiften är mindre än uppskattat blir deltagaravgiftens sista betalningsrat, och 

därmed den totala deltagaravgift Deltagaren ska betala, mindre än meddelat.   

 

Å andra sidan har kontingenten rätt att uppbära en tilläggsavgift redan före lägret eller efter lägret, om en 

ändring i förhållandet mellan euron och Sydkoreas won, en stigning i oljepriset eller den allmänna 

världsmarknadssituationen skulle orsaka ett märkbart underskott i lägerresans helhetsresultat. Då kan den 

sista betalningsraten bli större än beräknat. I deltagaravgifterna som anges hösten 2021 har man berett sig 

på små ändringar. Vid eventuellt överskott i lägerresebudgeten återbetalas den del som överstiger 3 % och 

vid underskott uppbärs motsvarande del, förutsatt att den är minst 50 € per Deltagare.   

 

Behandlingen av Deltagarens personuppgifter  

 

28. Med sin anmälan försäkrar Deltagaren att all behövlig information om Deltagaren fyllts i noggrant och 

sanningsenligt på anmälningsblanketten, inklusive informationen om hälsotillstånd, kost och hjälpmedel. 

Att man ger alla de begärda personuppgifterna är ett absolut krav för att få anmäla sig till och delta i 

Jamboreen samt för de avtal som hör till det.  

 

29. Genom att godkänna dessa villkor försäkrar Deltagaren att hen angett all behövlig information om sig 

själv och sin hälsa.   

 

30. Kontingentens läkare gör för varje Deltagares del en bedömning av om hen kan delta tryggt i lägerresan 

och lägret. I och med sin anmälan ger Deltagaren eller dennes vårdnadshavare kontingentens läkare 

tillstånd att med samtycke vid behov sätta sig in i inte bara den givna informationen utan också i 

hälsouppgifter i patientdataarkivet (Kanta).   

 

31. Med sin anmälan godkänner Deltagaren det bifogade dokumentet och behandlingen av sina 

personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen av de personer med ledaruppgifter i den finländska 



kontingenten som behöver behandla personuppgifterna för att sköta sitt jobb. Hälso- och personuppgifter 

behandlas alltid konfidentiellt och med tystnadsplikt. Det är alltid kontingentens läkare som avgör om en 

person med ledaruppgift i kontingenten behöver information om en Deltagares hälsa.   

 

32. Med sin anmälan godkänner Deltagaren att fotografier och videor från evenemanget får användas i 

scoutrelaterad kommunikation utan separat tillstånd.  

 

33. Dokumentet om personuppgiftsbehandlingen har upptecknats i avtalet med beaktande av förnyelsen i 

dataskyddsregleringen som gäller Sydkorea, på så sätt att FS primärt inte överför personuppgifter till 

Sydkorea innan EU-kommissionen godkänt sitt beslut om tillräckligheten i Sydkoreas dataskydd och 

beslutet har trätt i kraft. Om uppgifter överförs före detta beaktar FS vid överföringen lagens krav om 

ändamålsenliga skyddsåtgärder samt använder standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen. 

 

 


