Pris
Avgiften inkluderar två arbetsdagar med arbetsmaterial inklusive måltider
(lunch, middag, kaffe, kvällsförtäring). Två handledare och kursledaren
deltar hela tiden. Priset för detta är 9500 kr. Under 2017 har vi dock ett
introduktionserbjudande på 6500 kr.
Logi två nätter av typen vandrarhem samt frukost 800 kr.
Transfer tåg/flyg t o r Kalmar 150 kr.
Alla priser anges exklusive moms.
Tider
Kursen börjar 18:30. Tiden är anpassad till tåg från Stockholm, Göteborg
och Malmö vilket ger möjlighet att arbeta en halv dag under torsdagen. D
 en
som kommer tidigare kan checka in efter kl.16 och middag serveras kl.17.
Fredagen är en heldag med ett kvällspass. Lördagen avslutas kl.16 anpassat
till avgångstider för tåg och buss.
Ett visst material finns som förberedelse för kursen. Materialet är utformat
så att förberedelserna kan göras under resan. De som kommer tidigare till
gården förbereder sig på plats.
Värt att veta: Capellagården består av flera mindre byggnader vilket gör att
praktisk klädsel är lämpligt.
Anmälan
Görs till Capellagården enligt denna blankett digitalt eller per post.

Obs! Fyll i anmälan på sidan 2
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Kreativitet
och samspel
Torsdag kväll till lördag eftermiddag
23-25 mars eller 17-19 augusti 2017

Anmälan

Kreativitet och samspel
23-25 mars 2017
Markera det kursdatum du önskar				
17-19 augusti 2017

Transfer Kalmar. Vickleby, 150 kr		
Ja
Om ja, ange färdmedel, ankomsttid och ankomstplats:

Nej

Önskemål om kost (vegetariskt, allergier etc.):

Kursdeltagare namn:
Företag:

Kursavgift 6500 kr. Priset inkluderar kurs, arbetsmaterial och m
 åltider (lunch,
middag, kaffe, kvällsförtäring).

Telefon:

Sista anmälningsdag 10 mars resp 4 augusti

Mobil:

Anmälan skickas till:
Capellagården
“Anmälan Kreativitet och samspel”
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden

E-post:
Fakturaadress:

Logi två nätter inkl frukost 800 kr		

Alternativt fyll i blanketten digitalt och bifoga med e-post till
info@capellagarden.se
Ja

Nej

Vid anmälan skickar vi bekräftelse och faktura. Inbetald kursavgift återbetalas
endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

