Ansökningsblankett till

Graceful Living

Graceful Living Inredning och Design utbildning

Namn
Adress
Postnummer

Postadress

Land
Kvällstid

Telefon
Mobiltelefon
E-post
Yrke
Kostpreferenser eller allergier

Var fick du reda på om utbildningen

FAKTURERINGSADRESS
Företag
Kontaktperson
Adress
Postnummer

Postadress

Telefon

Utbildningsdatum Härnösand 2018

18-21 januari – Ett hem där livet är skönt
22-25 mars – Nya tidens inredning
17-20 maj – Grön design
30 augusti - 2 september – Design som stärker och lyfter arbetslivet
25-28 oktober – Graceful Living i praktiken
+46(0)70 – 643 47 32 • info@gracefulliving.se • www.gracefulliving.se

PLATS

Vi ska vara på Villa Fridhem i Härnösand, www.villafridhem.nu, boende kostnad ca 350:- natten i delat
rum mat tillkommer.

KOSTNADER FÖR UTBILDNINGEN

Kursavgiften år 2014 är 45 000 SEK inkl moms för privatpersoner. För företag och organisationer är
kursavgiften 45 000 SEK exkl moms. Kostnaden kan delas upp under studieåret, i tre omgångar om så
behövs. Inom 20 dagar efter att vi mottagit din ansökan skickar vi besked om din antagning samt en
bekräftelse och faktura på anmälningsavgiften, som är 3 000 SEK. Din utbildningsplats är garanterad när
anmälningsavgiften inkommit på School of Graceful Livings plusgirokonto. Anmälningsavgiften återbetalas endast om utbildningen ställs in.

VILLKOR FÖR UTBILDNINGEN

Om utbildningen avbryts av deltagaren efter första kursmodulen blir kurskostnaden 10 000 SEK inkl
moms. Avbryts utbildningen efter modul 2 – 3 blir kurskostnaden 25 000 SEK inkl moms. Avbrott som
görs efter 4:e modulen innebär att full kurskostnad erläggs. Vid egen eller nära anhörigs sjukdom är
School of Graceful Livings rekommendation att du kvarstår i utbildningen och att du tillsammans med
handledaren gör upp en processplan för att hämta igen innehållet i aktuell modul.
Examen sker efter det att deltagaren deltagit i samtliga kursmoduler och slutfört sina hemuppgifter.

Jag ansöker om att delta i utbildningen. Jag har läst igenom villkoren ovan och accepterar dem.
Ort och datum
Namn

PERSONLIGT BREV

Tillsammans med din ansökan ber vi att du bifogar ett kort brev (max 2 sidor) där du kort presenterar dig
själv och beskriver varför du vill gå utbildningen. Vi vill att du i brevet kort nämner hur du förhåller dig
till det som står under fliken ”Vem söker vi till utbildningen?”. Berätta gärna om du har någon speciell
kunskap, som du är hängiven i och som du är villig att lyfta fram under utbildningen som en frivillig gåva
till gruppen. Bifoga en bild på dig själv tillsammans med ansökan.
Ta en kopia på din ansökan och villkoren ovan och spara för egen del.
Ansökan skickas underskriven med post till:
School of Graceful Living
Nybrogatan 19
SE 871 31 HÄRNÖSAND
SWEDEN

Välkommen!

+46(0)70 – 643 47 32 • info@gracefulliving.se • www.gracefulliving.se

