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3. august 2016 

Kære  

Din klasse skal på studietur i efteråret 2015  

Dette brev handler om betaling mv. for studieturen og vi vil bede dig om at underskrive nederst på brevet, 
hvis du ønsker at deltage i turen. Hvis du er under 18 år skal en af dine forældre også underskrive. 

Du skal selv betale alle omkostninger ved studieturen. Den pris som skolen opkræver for turen omfatter 
transport til og fra rejsemålet, overnatning, morgenmad, afbestillingsforsikring (dækker ved sygdom), 
rejseforsikring og de fleste besøg. Alle andre omkostninger ved turen f.eks. frokost, aftensmad og 
lommepenge skal du selv dække. 

Studieturens pris er 4.000 kr. 

Du kan indbetale beløbet i rater eller betale hele beløbet på en gang. Beløbene nedenfor er hvad der 
mindst skal være indbetalt på datoerne. Du får et brev med betalingsoplysninger.  

Studieturens pris bliver opkrævet således: 
• Rate 1  kr. 1.500 betales den 10.05.2015 
• Rate 2  kr. 1.500 betales den 10.06.2015  
• Rate 3  kr. 1.000 betales den 10.08.2015 (restbeløb) 

Det er vigtigt, at betalingsfristerne overholdes, da de passer med de tidspunkter, hvor skolen indbetaler til 
rejsebureauet.  

Hvis du udmelder dig fra skolen eller af anden årsag ikke kan deltage i studieturen, er det ikke sikkert, at du 
får dine penge tilbage. Det afhænger af rejsebureauets regler. Skolen vil hjælpe dig med at få rejsebureauet 
til at refundere dine penge, men det afhænger af hvor lang tid før afrejse det sker. Det samme gælder hvis 
du udmeldes af skolen pga. lav studieaktivitet eller af andre årsager.  

Det er dit eget ansvar at sørge for, at du har gyldigt pas. Såfremt du ikke har dansk statsborgerskab, skal du 
selv sørge for de nødvendige tilladelser til ind- og udrejse af Danmark og det pågældende rejseland.  

Husk også at studieturen er en undervisningsaktivitet og du derfor straks skal kontakte din kontaktlærer, 
hvis du er forhindret i at deltage. 

----------------KLIP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Returneres senest 2. marts 2015 til din kontaktlærer 

Ja tak, ”ELEVNAVN, KLASSE” vil gerne deltage i studieturen og accepterer vilkårene. 
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