FÖRFARANDE VID LOTTDRAGNING AV DELTAGARPLATS
PÅ SGSSGS-RESOR MED FLER INTRESSERADE ÄN DET
FINNS PLATSER PÅ RESAN.
Lottnummer = bekräftelse på att du deltar i lottdragningen
Anmälan om önskemål att delta på resan gör du per telefon, mail eller brev till arrangören. Anmälan
skall vara arrangören tillhanda senast på angiven sista dag. Som bekräftelse på att du deltar i
dragningen får du ett lottnummer av arrangören. Du kan endast delta med ett lottnummer.

Medlemskap i SGS
Endast de som är betalande medlemmar i SGS har rätt att delta med ett lottnummer i dragningen såvida
inte annat anges för en specifik resa.

Flera som vill resa gemensamt
Är ni flera personer som önskar resa tillsammans skall ni göra en gemensam anmälan och får då ett
gemensamt lottnummer. Om det mot slutet av dragningen är färre platser kvar än ni är personer
tillsammans och ert lottnummer dras hamnar ni alla på väntelista. Ny lott dras till dess att resan fyllts.

Förberedelser för dragning
Arrangören sammanställer en lista över de anmälda i nummerordning efter lottnummer. Ett lottnummer
kan representera flera namn enligt ovan. Av listan skall också framgå resans namn och datum. Är det
flera avgångar på samma resa skall det framgå av listan vilken eller vilka avgångar resp intresserade
önskar delta på.

Själva dragningen
dragningen
Dragningen kan med fördel äga rum i samband med en lokal SGS-träff, alternativt av någon i styrelsen.
Dragningen kan ske antingen med en dator som loggats in på en slumpgenerator (t ex
http://www.slump.nu) eller med numrerade likadana papperslappar i en skål.
Om slumpgenerator används, ställs den in med det totala antal lottnummer som gäller. Därefter dras
endast ett lottnummer i taget. Om ett tidigare valt lottnummer kommer upp fortsätter man tills ett icke
draget lottnummer kommer upp. Namn på den eller de utvalda hämtas från arrangörens lista och
antecknas på en deltagarlista innan nästa lottnummer dras.
Vid traditionell lottdragning antecknas lottnumren på exakt likadana papperslappar som noga viks
samman och stoppas i en skål. En person drar sedan en lott och numret kontrolleras. Namn på den eller
de utvalda hämtas från arrangörens lista och antecknas på en deltagarlista innan nästa lott dras, gärna
av en annan person.
Anmält intresse till flera avgångar
För medlem som anmält intresse till flera avgångar gäller att plats tilldelas på den första avgång där
dennes lott dras. Skulle dennes lott dras även på nästa avgång, utgår lotten, såvida inte medlemmen
har angett vilken avgång som helst önskas. Plats kan endast tilldelas på en avgång.
Skulle en medlem på detta sätt överföras från en avgång till en annan, erbjuds de på väntelistan plats
för att fylla upp platserna på första resan.

Sista platsen
Är det endast en plats i ett halvt dubbelrum kvar att välja, äger arrangören rätt att bestämma om nästa
resenär som åker ensam ska få platsen oberoende av kön eller om nya lotter skall dras till dess att
resenär av rätt kön dras för att fylla en dam- eller herrplats. De som dras, men inte får plats, antecknas i
tur och ordning på väntelistan.

Väntelista
Sedan deltagarlistan fyllts dras ytterligare lotter till en väntelista med turordning som skall omfatta minst
halva deltagarantalet. Hänsyn skall tas till att det på listan finns såväl par som ensamresande av båda
könen.
Om det är två eller flera avgångar till en resa upprättas en gemensam väntelista för båda eller alla
avgångarna. På listan skall det framgå vilken eller vilka avgångar de väntande kan delta på.

Publicering av resultatet av lottdragningen
Efter avslutad lottning läggs resultatet snarast ut på SGS hemsida med angivande av vilka lottnummer
som fått plats samt de som står på väntelista med turordning. De som fått plats på resan får dessutom
en bokningsbekräftelse av researrangören.

Avbokning
Vid en eventuell avbokning återlämnas platsen och arrangören erbjuder den till första lämpliga namn på
väntelistan utifrån antal platser och kön.
Undantag kan göras om en person som är anmäld i en gemensam bokning tillsammans med en eller
flera andra resenärer måste avboka och de i sällskapet som reser tillsammans vill ersätta denna person
med någon de känner.

Anmälan efter lottning
Den som anmäler sig efter lottningen kommer med i mån av plats sedan alla på väntelistan erbjudits
möjlighet att delta.

Förtur
Researrangören har rätt att reservera plats för någon eller några SGS-are om särskilda skäl finns. Det
kan t ex gälla initiativtagare till resan, sådana som är nödvändiga för resans genomförande eller
personer som inte kommit med på tidigare avgång.
Ordföranden i SGS med make/maka har generellt rätt till företräde.

