
Ansökningsblankett till

Ledarskapsutbildning

Ansökan skickas underskriven med post till:

School of Graceful Living
Nybrogatan 19
SE 871 31  HÄRNÖSAND

Namn

Adress

Postnummer  Postadress 

Land

Telefon 

Telefon 

Kvällstid 

Mobiltelefon 

E-post

Yrke

FAKTURERINGSADRESS

Företag  

Kontaktperson 

Adress

Postnummer  Postadress 

Kostpreferenser eller allergier 

Var �ck du reda på om utbildningen 

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

Ansökan gäller kursstart (termin)

Om du reser med egen bil är det okay att någon samåker med dig? 
Önskar du samåka med någon om möjligheten �nns?

Jag önskar gå:       basutbildningen -  modul 1-8         företagsanpassade utbildningen -  modul 1-9



KOSTNADER FÖR UTBILDNINGEN
Kursavgiften är 49 000 SEK inkl moms för basutbildningen – modul 1-8. 69 000:- exkl. moms för den 
företagsanpassade utbildningen – modul 1-9.
 Jag vill dela upp fakturan terminsvis
 Jag vill betala hela beloppet samtidigt
 Jag har ansökt om stipendium och fått det beviljat (datum)

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. Avbryts 
utbildningen efter modul 2 – 4 blir kurskostnaden 25 000 SEK. Avbrott som görs efter 6: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.
Lämna in eventuella avanmälningar skriftligt och daterat. Om inget annat avtalas räknas boende från 
fredag till söndag på tredagars moduler och torsdag till söndag fyradagars moduler inkl måltider. Kost och 
logi faktureras efter modul. Vid ev. avhopp senare än två dagar före modulstart debiteras full matkostnad 
för den utbildningsmodulen.
Du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig löpande under utbild-
ningens gång med relevant information. 

 

 
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. 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 gärna en bild på dig själv tillsammans med ansökan. 

Ta en kopia på din ansökan och villkoren ovan och spara för egen del.

Välkommen!

Ort och datum 

Namn

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

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


