REISEAVTALE FOR HAJJ
Hajj og Umrah kontor
Vennligst les gjennom følgende og signer under:
Jeg er klar over at:
 DIFs ansvar er kun å hjelpe meg med å ordne hajj visum og opphold i Makka og Madina.
 Jeg er klar over at flyselskapet er ansvarlig for flyreisen og bagasjen mellom Oslo - Jeddah Oslo.
 Hvis jeg blir forsinket og mister flyet til Jeddah/Oslo da er det mitt ansvar å komme frem på eget
hånd.
 DIF har ikke noe som helst ansvar for eventuelle fly forsinkelser eller mistet bagasje.
 Bagasje vekten bestemmes av flyselskapet, DIF tar på seg intet ansvar om dette.
 Beløp som er blitt innbetalt til DIF, vil ikke bli refundert dersom jeg har fått visum på passet mitt og
ikke ønsker å reise.
 DIF er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser på flyplassen i Oslo og Jeddah, Vær forbredt på
at det kan være lang vente tid på Oslo og Jeddah flyplass. Vente tiden under Hajj kan fort bli 4-8
timer, eller mer.
 Reisen mellom Jeddah, Makka, Madina og i Masha’ir er organisert av Saudi-Arabiske
myndigheter. DIF har ikke noe ansvar for denne del av reisen.
 Under oppholdet i Mekka og Medina vil rom bli fordelt til kvinner for seg og menn for seg. Jeg er
klar over at jeg ikke har noen rett til å motsette meg dette, og at jeg plikter å godta delingen. Det
vil være 4-5 personer per rom. Jeg har kun krav på en seng i hotellet i Makkah og Madinah og
kan ikke kreve hvem som skal være med i rommet.
 Jeg er selv ansvarlig for å fullføre min hajj og umrah for å oppfylle de pliktene som gjelder. DIFs
ansvar er å veilede i form av dars osv.
 Jeg plikter å melde fra til DIF om eventuelle varige/alvorlig sykdommer før avreise.
 Jeg er selv ansvarlig for å oppsøke lege/sykehus ved eventuell sykdom i Saudi Arabia og er selv
ansvarlig for alle utgifter.
 Jeg er klar over at jeg selv er ansvarlig for min bagasje og for eventuell overvekt.
 Det er forbud å røyke i rommene i hotellet.
 Jeg plikter til å følge den informasjonen jeg får fra min gruppe lederen.
 Jeg er erkjent med at Saudi Arabiske lover ikke tillater meg å reise fra Makkah og Madinah uten
tillatelse fra myndighetene. Hvis jeg ikke følger dette så er jeg slev ansvarlig for dette, DIF tar
intet ansvar i slike tilfeller.

Det Islamske Forbundet
Hajj og Umrah Kontor
Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Tlf.: 22 99 36 60 Faks.: 22 99 36 67
E-post: hajjogumrah@gmail.com
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