PRISER OG VILKÅR – KST TIL HUND
Undervisningssted
Al undervisning foregår på følgende adresse medmindre andet aftales:
•

Ringstedvej 56, 4440 Mørkøv

Tilmelding og betaling
Du kan tilmelde dig pr. telefon eller e-mail. Du skal udfylde tilmeldingsblanketten (separat
dokument) ved tilmeldingen. Når jeg har modtaget din tilmelding, får du en faktura tilsendt.
Din plads på holdet er først reserveret/sikret, når jeg har modtaget din betaling rettidigt.
Din tilmelding er bindende, da jeg har reserveret en plads til dig på uddannelsen og derfor
måske må afvise andre interesserede. Du har ikke krav på refusion af allerede betalt
uddannelse, selvom du ikke kan deltage. Bliver du syg eller må af andre grunde afbryde
din uddannelse, vil allerede indbetalt uddannelsesgebyr IKKE blive betalt tilbage.
Prisen for uddannelsen er kr. 21.995, - inkl. eksamination, e-learning i anatomi og fysiologi
samt alt kursusmateriale. Ved tilmelding og betaling inden den 1. november 2019 er prisen
kr. 19.500, -.
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Aflysning
I tilfælde af at jeg må aflyse uddannelsen, vil indbetalt uddannelsesgebyr blive betalt
tilbage.

Kursistens ansvar
Deltagelse i undervisningen foregår på eget ansvar (du vil i tilfælde af uheld skulle været
dækket af din egen ulykkesforsikring). For eventuelle gæster på kurset gælder samme
regel.
Priser og uddannelsens indhold fremgår af undervisningsprogrammet. Det er alle
kursisters eget ansvar at læse nærværende dokumentet (”Priser og vilkår”) før tilmelding
og deltagelse.
Når du har tilmeldt dig uddannelsen hos mig, har du samtidigt accepteret mine vilkår for
tilmelding og deltagelse, som er beskrevet i nærværende dokument, og som kan findes på
min hjemmeside under uddannelse.
Kursisten har desuden ansvar til at gennemgå og bestå e-learning i anatomi og fysiologi
samt deltage i holdundervisningen på hvert modul. Mister man undervisningsdage (fx pga.
sygdom eller lign.) kan der tilkøbes eneundervisning til kr. 500,-/time inkl. moms.
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Bliver man af en eller anden grund nødt til at hoppe fra uddannelsen, vil der være
mulighed for at fortsætte på et efterfølgende hold, såfremt et sådant oprettes, og at der er
plads på holdet. Pris for fortsættelse aftales individuelt ift. hvor meget man i så fald
mangler i at kunne gennemføre uddannelsen.
Eksamen
For at blive indstillet til eksamen skal man have afleveret de antal opgaver og journaler,
man får besked om, og man må ikke have haft fravær på holdundervisningen. Ved fravær
fx pga. sygdom eller lign. kan der tilkøbes eneundervisning for at indhente det forsømte til
kr. 500,-/time inkl. moms.
Man skal derudover have vist forståelse for behandling af hunde og kraniosakral terapiens
teknikker.
Består man ikke eksamen, er det muligt at gå til reeksamen. Reeksamination af skr.
eksamen koster kr. 1.500, - inkl. moms. Reeksamination af mundtlig eksamen koster kr.
2.000, - inkl. moms.

Mad/drikke
Du skal selv medbringe frokost og drikkevarer dertil. Der vil under uddannelsen være frugt,
vand, te, kaffe og lidt sødt til ganen. Nærmeste indkøbsmulighed for frokost m.m. er
Mørkøv (Netto og Dagli’ Brugs).

Overnatning
Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning, så kontakt mig for diverse muligheder
i nærheden.

Hunde
Under uddannelsen skal vi øve på hunde på hvert modul, og kursisterne opfodres til at
medbringe egne eller låne-hunde på uddannelsen. Har du hund, som du kan/gerne vil
medbringe på uddannelsen, vil det blive aftalt fra gang til gang.
Din hund (eller evt. lånehunde) skal kunne være i et lokale tæt sammen med andre
fremmede hunde og forholde sig i ro under undervisningen eller opholde sig i din bil imens.
Tæver i løbetid kan ikke medbringes.
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