Ferðing
 Mannnagongd í samb. við ferðing
¾ Bílegging av ferð :
• Ferðin verður bíløgd í samráð við tann ferðandi ella nevndarskrivaran.
Hevur tann ferðandi eitt gávukort skal ferðin bíleggjast hjá Atlantic Airways
¾ Bílegging av hotel:
• Hotellið veður bílagt í samráð við skrivaran ella tann ferðandi.
Bókin „Danish Mission 2008“ verður brúkt. Bílagt verður so gott sum altíð gjøgnum
internetið. NHG hevur eina heimasíðu har man kann bíleggja við at fylgja hesum
linkinum
¾ Ferðaloyvið
• Ferðaloyvi skal skrivast áðrenn viðkomandi ferð avstað.
• Frymilin til ferðaloyvi finst á heimasíðini hjá Gjaldstovuni
• Stjórin skrivar undir ferðaloyvi.
Avrit verður tikið av ferðaloyvinum. Avritið verður latið til tann ferðandi.
¾ Ferðaforskot
• Um tann ferðandi ynskir ferðaforskot skal hetta skrivast á ferðaloyvi og tann
ferðandi skal skrivað undir.
¾ Trygging
• Øll sum ferðast fyri Løgtingið skulu verða tryggjaði
• Tryggingarkortini liggja í ringbindinum sum eitur ”Tryggingarkort”. Í mappuni er
skrivað hvør, ið hevur fingið tryggingarkort útleverað. Teir ið hava fingið tað
útleverað hava tað sjálvi. Eg minni teir á, at hava tað við áðrenn eina ferð.
• Um kortið er útgingið, um so er fáa teir eitt nýtt útleverað
• Tá tann ferðandi ikki hevur fingið tryggingarkort útleverað skal viðkomandi hava eitt
áðrenn ferðina, men tað skal undirskrivast áðrenn tað verður útleverað. Avrit verður
tikið av A4 arkinum sum kortið er heft á tá viðkomandi hevur undirskrivað og skrivi
navnið á viðkomandi á avritið (minst til at sjálvt kortið skal verða á tá avritið verður
tikið). Hetta verður lagt í ringbindið har ið lepin við undirskriftini verður heft í.
• Ferðin skal skrásetast á heimasíðuni hjá Europæisk Rejseforsikring (http://www.viponline.com/)
¾ Ferðauppgerð
• Ferðauppgerð skal vera gjørt innan 14 dagar eftir heimkomu
• Umsitingin ger ferðina upp fyri tann ferðandi
• Kvittanir skulu verða til alt tað, sum tann ferðandi skal hava endurgoldið.
• Takstirnir eru tær, sum eru galdandi í samb. við tænastuferðir uttanlands (sjá
http://www.lnd.fo/Index.asp?pID={1EBC3B16-6EC9-4441-8C04-00844405F748}
• Upphæddin sum tann ferðandi skal hava endurgoldið verður bókað skjótast gjørligt.
Hetta verður gjørt sum innanhýsis skjal í bókhaldsskipanini.
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