Institut for gestaltuddannelser – IFGU v. Lene Jernov og Birdy Grosen Hylleberg
Denne blanket afleveres, mailes eller sendes pr post til:
Institut for Gestaltuddannelser – Allingvej 55 – 8600 Silkeborg
mail adr: gestaltuddannelser@gmail.com

Tilmeldingsblanket
Kursus/Uddannelse:__________________________________

Hold nummer: _______

Dit navn:__________________________Adresse:________________________________
Postnr:__________

By:________________________

Tlf. arbejde: ______________

Tlf.:________________

Email: _______________________________________

Alder__________ Beskæftigelse:_____________________________________________
Uddannelse(r) og hvilket år:__________________________________________________
Antal års beskæftigelse: _________

Har du kurser i terapi?:____________________

Hvordan har du fundet/hørt om dette kursus/uddannelse?:__________________________
Skriv lidt om dig selv (brug evt. også bagsiden):__________________________________
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dato:________________

Underskrift:____________________________________________________

Obs. Vedr betaling: du bestiller et kursus eller en uddannelse bestående af et antal moduler. Du betaler for
et modul af gangen og betaler kontant ved ankomst. Se handelsbetingelser på næste side:

IFGU

Allingvej 55 8600 Silkeborg

mail:gestaltuddannelser@gmail.com

tlf. 2491 7287

Handelsbetingelser:
Tilmelding:
Tilmelding til vore kurser og uddannelser foregår via tilmeldingsformular på hjemmesiden eller på
blanket hentet fra hjemmesiden. Når du tilmelder dig har du accepteret vore handelsbetingelser.
Når du tilmelder dig til et kursus eller en uddannelse hos os så er din tilmelding bindende.
Du bestiller et kursus eller en uddannelse bestående af et antal moduler. Du betaler for et modul af
gangen og betaler ved ankomst. Du betaler for et modul af gangen på alle vore kurser og
uddannelser.
Framelding:
Når du tilmelder dig til et kursus eller en uddannelse hos os så er din tilmelding bindende. Dog har
du mulighed for, at melde fra senest 4 uger før startdato på kurset eller uddannelsen uden at det får
økonomiske konsekvenser for dig.
Melder du fra senere end 4 uger før startdato så er du forpligtet til, at betale for det første modul
plus logi.
Dette er i stedet for at du betaler et depositum inden kursus start.
Enkeltdags eller to dages kurser skal du også betale for ved framelding senere en 4 uger før start.
Vi sender dig en opkrævning ved framelding.
Når du går på et kursus eller på en uddannelse hos os så er der 100 % mødepligt.
Skulle du undtagelsesvis have en alvorlig grund til ikke at deltage i undervisningen (time, dag,
dage, modul), skal du kontakte os pr. telefon og tale med os om det. Så kan vi også anvise dig en
dato for hvornår du skal møde op på et andet hold og indhente dit fravær.
Selvom du har fravær skal du betale modulet og logi fuldt ud.
Når du møder ind på det andet hold for at indhente dit fravær skal du desuden betale logi for den tid
du er der.
Bevis for deltagelse i kursus og uddannelse udleveres først når alle timer er indhentet.
Skulle du vælge helt at afbryde dit påbegyndte kursus eler uddannelse hos os så vil du skulle
betale for det modul og logi du skulle have deltaget i efter opsigelsen. Vi sender opkrævning ved
opsigelse.
Vi håber ovenstående er klart formuleret så der ikke er tvivl om dine forpligtelser både økonomisk
og ift. fremmøde.
Skulle du have spørgsmål så ring til os.
Kærlig hilsen Birdy og Lene.
Der tages forbehold for ændringer i modulernes indhold og vi bestræber os på at undgå at skulle
ændre datoer for moduler.

IFGU

Allingvej 55 8600 Silkeborg

mail:gestaltuddannelser@gmail.com

tlf. 2491 7287

