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Estimats amics del dejuni, 
Per seguretat i per evitar malentesos, adjuntem els termes i condicions de Kaliu - Dejuni mediterrani. 
La participació en la setmana de dejuni és sota responsabilitat pròpia i és un curs preventiu per a persones sanes. En cas d'ús regular de 
medicaments, es recomana contactar amb un metge experimentat en el tema del dejuni abans de reservar. 

1. Inscripció i contracte 
L'edat mínima per participar en la setmana de dejuni és de 18 anys. La quantitat de participants és limitada i recomanem la inscripció el 
més aviat possible. La seva sol·licitud de reserva es pot fer per telèfon, mitjançant la nostra pàgina web o per correu electrònic. Si hi ha 
lloc, rebrà un qüestionari de dejuni per correu electrònic, que ha de completar i enviar de tornada. Per descomptat, les seves dades seran 
tractades confidencialment i estan subjectes a les normes de protecció de dades vigents.. www.kaliu.es/politica-de-privacitat  Després 
rebrà la confirmació de la inscripció amb una sol·licitud per transferir el dipòsit de 200, - EUR dins dels següents 14 dies. Un cop rebuda la 
confirmació d'inscripció, s'estableix el contracte. Després de rebre el dipòsit, es reserven la plaça i l'hotel. La resta de l'import del seminari 
s'ha de pagar 30 dies abans del començament del curs. El preu de l'hotel es pagarà directament a l'hotel el dia d'arribada. 

 

2. Serveis i preus 
Per conèixer els preus i serveis, consulteu la descripció del servei en www.kaliu.es. Si alguns dels serveis no són utilitzats pel participant, 
això no justifica un reclam de reemborsament parcial. La direcció del curs pot fer canvis en el programa (rutes de senderisme, rutina 
diària, etc.), per exemple, a causa de mal temps. Els canvis en el programa diari no justifiquen cap reclamació de reemborsament o 
reemplaçament. L'abast del servei contractual i l'import de la remuneració resulten de la confirmació escrita de la inscripció. Els viatges 
d'arribada i la sortida a l'hotel no són part del contracte i corren pel seu compte i risc. L'impost turístic es pagarà a part a l'hotel. 

 

3. Desistiment per part del participant 
La cancel·lació de la participació s'ha de fer per escrit, en qualsevol cas. 
S'apliquen les següents tarifes de cancel·lació: 

fins a 61 dies abans del començament de la setmana de dejuni:  sense càrrec 
60 - 31 dies abans del començament de la setmana de dejuni:  30% de la tarifa total 
30 - 8 dies abans del començament de la setmana de dejuni:  50% de la tarifa total 
7- 1 dia abans del començament de la setmana de dejuni:  90% de la tarifa total 

Es pot proposar un participant substitut. El substitut ha de complir amb els requisits de salut. (veure punt 5) 
Si el participant no es presenta o es cancel·la el dia de la llegada, es cobrarà el 100% del total importat. 
L’assegurança de cancel·lació no està inclòs en el preu. Recomanem la conclusió d'aquest segur, en el cas de que no se podrien presentar 
a la setmana de dejuni. 

4. Desistiment per part de l'organitzador 
Kaliu - Dejuni mediterrani pot retirar-se del contracte de realitzar la setmana de dejuni quan 
- no s'assoleix el nombre mínim de participants (4) o 
- la gestió del curs falla i no es pot trobar cap substitut. 
Tots els imports pagats fins llavors seran reemborsats. A part d'això, no hi ha més dret a reclamacions. 
En el cas que un participant no s'uneixi al grup de dejuni i no participi en les activitats obligatòries diverses vegades, pot ser exclòs del 
grup. En aquest cas, el participant no té dret a un reemborsament dels costos. 

5. Requisits per a la participació a la setmana dejuni 
El dejuni i el senderisme s'utilitzen per tenir cura de la salut i la prevenció de malalties i les nostres setmanes de dejuni estan pensades per 
a persones sanes. La setmana de dejuni està dirigida per una guia de dejuni capacitada, no es brinda atenció mèdica ni és necessària per a 
persones sanes en el cas d'un dejuni a curt termini (fins a 10 dies). Per aquesta raó, com es va esmentar anteriorment, abans de la 
confirmació de la inscripció s'envia un qüestionari de dejuni, que s'ha d'emplenar d'acord amb la veritat. El requisit previ per participar en 
la setmana de dejuni és, per tant, la condició física i la salut del participant per al dejuni i el senderisme. 
 

6. Responsabilitat, limitació de responsabilitat 

La guia del curs és responsable de la provisió adequada de l'atenció acordada contractualment. En el cas de simple negligència, la part 
organitzadora del curs només és responsable davant el participant si s'han incomplert obligacions contractuals essencials (obligacions 
cardinals). A propòsit, la responsabilitat precontractual, contractual i extracontractual es limita a la intenció i negligència greu. El 
participant assumeix tota la responsabilitat durant tota la setmana de dejuni i confirma que està adequadament assegurat. El cost d'un 
transport de retorn o servei de rescat a causa d'una lesió durant les caminades va a càrrec del participant. 

7. Clàusula de separació 
Si el contracte o una provisió és o no és vàlid, o si el contracte conté omissions, el contracte continua sent efectiu. Des del lloc de les 
disposicions ineficaces o nul·les o les llacunes, aquesta disposició entra en vigor, que correspon a les normes legals i s'aproxima als interessos 
econòmics d'ambdues parts. 
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