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Tildeling og betaling af pladser 
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 20/9-2020 

Tildeling af pladser 
Pladser til CISV Danmarks programmer administreres først af CISV Danmarks programudvalg. 

Det enkelte programudvalg udarbejder procedurer i samarbejde med lokalforeningerne, for 

hvordan deres pladser fordeles (ansøgningsproces, udvælgelse, information, etc.) 

Oprettelse af opkrævning for pladser 
CISV Danmarks programudvalg følger op (i forhold til deres respektive procedurer for tildelin-

ger af pladser) på, at alle delegationer og pladser, som CISV Danmark regner med at acceptere 

hos CISV International, bliver meldt ind til kontoret på bogholder@dk.cisv.org. Udvalgene / lo-

kalforeningernes kontaktpersoner sørger for, at der snarest muligt, efter pladserne er tildelt, 

bliver sendt information til kontoret. Kontorets ansatte opretter aktiviteterne i medlemssyste-

met og sender opkrævninger til deltagere. 

Lokalforeningernes kontaktpersoner følger op på, om deltagere under 16 år / i delegationer er 

tilmeldt med familiemedlemsskab, og om alle på folkeregisteradressen er tilknyttet familie-

medlemskabet.  

Betaling for pladser 
En plads er endelig tildelt, når deltageren har betalt camp fee. Camp fees for deltagelse i pro-

grammerne fastsættes årligt i budgetprocessen af Hovedbestyrelsen og findes på CISV Dan-

marks hjemmeside under Værktøjer > Officielle dokumenter > Fee Struktur. 

Betalingsfrister 
Pladser til påske- og sommerprogrammer tildeles primært i perioden december-januar.  

Der er betalingsfrist d. 1. februar for 

• alle, der inden d. 15. januar har fået tildelt en plads til et program i påsken eller 
sommerperioden 

Alle pladser tildelt efter hhv. 15. januar, 15. februar og 15. marts har 15 dages betalingsfrist på 

deres opkrævninger (medmindre andet er aftalt mellem kontorets ansatte og kontaktperso-

nen på programmet.) 
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Der er betalingsfrist d. 1. august for 

• alle, der inden d. 15. marts har fået tildelt en plads til et program i vinterperioden 
(december-januar)  

Alle pladser tildelt efter hhv. 15. august, 15. september og 15. oktober har 15 dages betalings-

frist på deres opkrævninger (medmindre andet er aftalt mellem kontorets ansatte og kontakt-

personen på programmet.) 

Hvis pladser tildeles i de sidste fire uger før afrejse, skal betaling falde indenfor 72 timer. 

Vilkår for betaling og bindende tilsagn fremgår af CISV Danmarks Generelle Betingelser, der 

accepteres i forbindelse med betaling via medlemssystemet. 

Hvis betaling ikke falder til tiden 
Når opkrævninger er sendt ud, følger kontoret op på, at der bliver betalt. 

Rykkere bliver sendt på ugebasis. Efter to rykkere frafalder pladsen, medmindre andet er aftalt 

med kontorets ansatte og kontaktpersonen på programmet. 

 

https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Editor/DK/Dokumenter_CISV_Danmark/Officielle_dokumenter/Procedurer-forretningsordener/Generelle_betingelser_for_deltagelse.pdf
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