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Zanzibar Højskolens vedtægter og forbehold 

Det er vigtigt du læser vedtægter og forbehold grundigt. Du vil senere modtage et eksemplar magen 
til som du skal underskrive.  

- Zanzibar Højskolen tager forbehold for, at der ved manglende tilmeldinger kan ske aflysning af det 
pågældende hold. I et sådan tilfælde vil det være muligt, at blive overflyttet til et senere hold eller en fuld 
refundering af alle de beløb du har indbetalt til skolen. Zanzibar Højskolen påtager sig ikke yderligere 
økonomisk ansvar.  

- Vi gør opmærksom på, at alle forsikringer og flybilletter som er bestilt gennem Zanzibar Højskolen, bliver 
bestilt i den enkelte deltagers navn og at Zanzibar Højskolen kun er behjælpelig med at opnå grupperabat og 
sørge for samlet afrejse.  
Det betyder at du selv er ansvarlig for at melde en evt. skade til forsikringen.  

 
- Skolen har ikke en ”indbo-forsikring”. Så al opbevaring af værdigenstande også på skolens område er på eget 
ansvar og egen forsikring.  

- Da Zanzibar Højskolen ikke har mulighed for at tilkalde vikarer, kan der ved sygdomstilfælde forekomme 
aflysninger i undervisningen.  

- Højskolen tager stærkt afstand for fysisk og psykisk vold, tyveri, samt brug af euforiserende stoffer. Ved 
sådanne tilfælde vil forløbet blive afbrudt med den enkelte, og der gives ingen refundering.  
- I tilfælde at grov kulturel krænkelse forbeholder skolen sig ligeledes retten til at afbryde opholdet for den 
enkelte kursist. I et sådan tilfælde vil der ligeledes ikke gives nogen refundering. 

- Det er en forudsætning, at du er fysisk og psykisk sund og rask. Har du fysiske eller psykiske ”problemer” af 
større eller mindre grad, er det meget vigtigt at Zanzibar Højskolen af oplyses om dette inden afrejse.  

- Vi forventer du er mentalt indstillet på at være i Afrika . Hvad enten vi opholder os på skolens område på 
Zanzibar eller på tur på fastlandet indebærer det at vi benytter os af de forhold og faciliteter der er til rådighed. 
Du skal være forberedt på at forholdene IKKE er som i Skandinavien.  

- Det forventes at du som elev på Zanzibar Højskolen og Hands on Zanzibar er aktivt deltagende. Vi forbeholder 
os ret til at ekskluderer en elev fra Højskolen hvis han eller hun har et meget højt fraværd eller på anden måde 
er obstruerende for undervisningen.  

- I tilfælde af overtrædelse af Zanzibar Højskolens vedtægter er det lærer-teamet der vurderer hvornår en 
advarsel skal gives eller en evt. hjemsendelse er berettiget. Lærerteamet består altid af mindst 5 personer.   

- Da Zanzibar Højskolens bookninger i Afrika er forudbetalt, er det ikke muligt at refundere økonomisk ved 
sygdom eller anden form for afbrudt forløb hos den enkelte deltager. 

- Zanzibar Højskolen tager økonomisk forbehold for væsentlige prisstigninger i fly og færgepriser, 
lufthavssikkerhed, madpriser m.m. Dette vil som udgangspunkt have indflydelse på den samlede pris pr. 
deltager, men vil i et givet tilfælde, kunne medvirke til en reducering i Zanzibar Højskolens donation til 
samarbejdsprojektet på Zanzibar. 


