
UNDER18
SAMTYKKEERKLÆRING NÅR DEN REJSENDE ENDNU IKKE ER FYLDT 18 ÅR

Kære Forældre, 

Vi beder jer læse dette brev, og herefter sende det retur til os underskrevet, som gyldig tilladelse til at den 
rejsende under 18 år lovligt kan rejse med SUMMITWEEK. I forbindelse med jeres godkendelse og tilladelse 
til at jeres søn/datter rejser med os, så vil vi give jer lidt information om os, hvem vi er og hvordan rejsen 
afvikles. Du/I kan til enhver tid kontakte os hvis i har spørgsmål eller hvis der er områder som i ønsker yderligere 
belyst på telefon 70606099 eller på info@Summitweek.dk (hvortil også forældreerklæringen sendes retur 
underskrevet) 

BILLET/REJSEBEVIS
Alt information fra os udgår elektronisk på mail eller SMS, og det er derfor vigtigt at rejsens kontaktperson 
løbende tjekker sin e-mail eller mobil. da eventuelle ændringer og generel information om rejsen sendes hertil. 
Det kan betyde, at det ikke er din søn/datter som modtager disse oplysninger, så vi opfordrer dig/jer til at 
være opmærksomme på dette. Senest 2 uger før afrejse vil man modtage sit rejsebevis med info ang. rejsen på 
E-Mail. Indtil da vil det være muligt at finde mere info ang. turen på vores hjemmeside og ellers er i velkomne til 
at skrive eller ringe, hvis i skulle have spørgsmål.

TRYGHED OG SIKKERHED.
Vi sætter tryghed og sikkerhed på rejsen over alt andet. Vi har derfor en nødtelefon på alle vores rejsemål, 
hvor vi har destinationspersonale tilgængeligt alle døgnets 24 timer. Nummeret til nødtelefonen udleveres ved 
ankomst. Vi har udover nødtelefonen også på rejsemålet faste meetingpoints etableret, hvor alle vores gæster 
kan komme i kontakt med en guide både dagtid og nattetid. Når bussen afgår fra det sted man har booket, 
så vil der være enten en guide eller en kontaktperson på bussen, som gør det muligt at få hjælp allerede fra 
afrejsetidspunktet i Danmark. Du kan derfor som forældre vide dig sikker på, at dit barn er kommet sikkert frem 
da en erfaren guide allerede er med fra rejsens start. Vores guider er uddannet og kender til alt der har med 
service og sikkerhed på destinationen at gøre. Skulle der være spørgsmål hjemmefra kan i som forældre også 
ringe til os, men vi foretrækker at det er personen som det drejser sig om, der ringer til os, da det er meget 
lettere for guiderne at håndtere situationen uden en mellemmand.
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OBS! 
Der er på vores rejsemål, ligesom i Danmark, en 18 års aldersgrænse på udskænkning af alkohol, som dog kun i 
meget sjældne tilfælde efterleves. Det er op til de enkelte serveringssteder og hoteller at sørge for at lokal lov på 
rejsemålet overholdes, og vi kan som rejseselskab ikke tage ansvar for dette. Vi vil derfor gerne gøre dig/jer som 
forældre opmærksomme på at alkohol er relativt let tilgængeligt, og vi anbefaler jer derfor at tage en snak med 
jeres søn/datter omkring dette. 

UNDERSKRIFT & SAMTYKKE 
Vi vil gerne bede jer som forældre, gennem at sætte jeres underskrifter nedenfor, at give tilladelse til at jeres søn/
datter som er under 18 år rejser med SUMMITWEEK. I underskrevet stand beder vi jer derfor returnere dette 
dokument ved at indscanne det, og fremsende det til info@SUMMITWEEK.dk. Den rejsende har selv ansvar for 
at medbringe et gyldigt pas og eventuelle vaccinationer. SUMMITWEEK kan ikke stilles til ansvar for eventuelle 
omkostninger til dette. Det er fuldt ud lovligt at rejse med SUMMITWEEK, selvom man ikke er fyldt 18 år, med en 
skriftlig godkendelse fra begge forældre.

UDFYLDES
Samtykkeerklæring gældende for: 

Fulde navn

CPR nummer

Booking nummer

Afrejsedato

Jeg som (med)indehaver af forældremyndigheden bekræfter at overstående person har tilladelse til at rejse 
med Summitweek:

Fulde navn(e)

Telefonnummer

E-mail

Dato

Underskrift(er)
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