Anmälningsformulär för målarkursen “Mellan trädgårdslandet och köket....”,
13-19 juli 2014
namn:
efternamn:
adress:
telefon:
e-post:
mann/kvinna
ålder:
kontonummer:

Viktig for oss att veta, bl.a. matallergi, sjukdom, handikap:

Härmed anmälar jag mig till kursen “Mellan trädgårdslandet och köket...”, från den
13-19 juli 2014, organiserad av Gillberga-17.
Jag har läst och godkänner dom almänna bifogade villkoren.
Namn:

Underskrift:

Datum:

Almänna villkor och betalning för målarkursen “Mellan trädgårdslandet och köket...” ,
13-19 juli 2014
anmälning
Du kann anmäla dig genom det bifogade anmälningsformuläret.
Anmälning äger rum allt eftersom vi har mottagit underskrivna
formulär och betalning av kursen.
betalning
50% av kurspriset, 1900 SEK, skall betalas i förväg, inom en vecka
efter anmälan. Du är definitivt anmäld när vi har mottagit ditt
underskrivna anmälningsformulär och när du har betalat 50% av
kurspriset. Du mottar en skriven bekräftelse på att du är anmäld till
kursen. Sista anmälningsdag är 15-6-2014
När kursen äger rum, resterande beloppet 1900 SEK skall vara
mottagit senast 18 juni 2014 på vårt konto,
kontonummer: 607959932
mottagare: Lucienne Coenegracht
bank: Handelsbanken
Ange: “Gillberga-17” ved betalning.
Adress för anmälning/annullering
L. Coenegracht
H.J. Schimmelplein 34
3532 TG Utrecht
Nederländerna

annullering av kursen från kursdeltagare
Om du vill annullera kursen på grund av oförutsedda skäl, betalas
- 40% av avgiften om du annullerar innan 15 juni 2014
- 100% av avgiften om du annullerar efter 15 juni 2014
Annullering måste ske skrifligt.

annullering av kursen från vår sida, och återbetalning av kursavgifter
Det minimala antalet deltagare är 5 för att kursen ska äga rum. Maximala
antalet deltagare är 10.
Vi håller oss rätten att annullera kursen vid oförutsedda skäl eller vid
för få deltagare. I detta fall betalar vi självklart tillbaka hela
kursavgiften. Senast 19 juni 2014 meddelar vi om kursen ägar rum.
Kursavgiften och andra kostnader

Kursavgiften är 3800 SEK. Inkluderat i priset är: camping hos oss, alla
maltider, och kaffe/te/läsk/frukt, 2 gånger per dag.
Följande är inte inkluderat i kursavgiften:
- andra aktiviteter utom kursen
- kursmaterial att köpa på plats( f.e. extra stor rit/målarpapper)
- extra kaffe/te/läsk/alkoholiska drycker.
En alkoholiska/icke alkoholiska dryck serveras till maltiderna.
Extra alkoholiska drycker måste kopas av deltagarna själv
eftersom vi inte har tillstånd att servera alkohol.
- reskostnader och res-och annulleringsförsäkring.
- hyra av eventuellt annat boende utanför vår gård. Om du vill, kann
vi hjälpa dig met detta mot en liten avgift.
- hämta och skjutsa deltagare till och från tåg- eller busstation.
Priset är 75 SEK per körning.
- hämta och skjutsa deltagare till och från annat boende
(bensinkostnad).
Gillberga-17 är inte ansvarig för några skador från deltagare under
vistelsen.
Vi rekommanderar alla att skafa en res-och annulleringsförsäkring.
Det finns alltid risk för oväntade händelser då du måste annullera
kursen, eller då dina eller vår egendommer skadas eller tapas bort.

