Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk
Kontakt mail: info@dengyldnecirkel.dk, tlf. 23 87 24 24
Konto: 1551 362 8469. SWIFT: DABADKKK, IBAN: DK 433 000 0003 628 469
MobilePay 28058

Tilmelding til Den Gyldne Cirkels
 Hjertehealer Diplom uddannelse 2022
Undervisning start og slut: 1. weekend / 2. weekend
Modul 1. Fredag 6. maj kl. 16:00 – Søndag 8. maj kl. 16:00
Modul 2. Lørdag 18. juni kl. 10:00 – Søndag 19. juni kl. 16:00
Du er velkommen til at overnatte uden beregning på modul 2 fra fredag d. 17. juni til lørdag d. 18.
juni.
Aftenundervisning /øvelser kan forekomme.
Kursuspris: (betales samlet for begge weekender)
Dkk. 5200 / for arbejdsledig, fuldtidsstuderende og pensionister dkk. 4500
For tidligere deltagere dkk. 2500. Pris er inkl. te / kaffe alle dage.
Der er køkkenfaciliteter til rådighed og køleskabe til medbragt mad. Overvej evt. i gruppen noget fælles
indkøb og spisning. Overnatning anbefales, således at man kan blive i det healende lys fra weekendens start
til slut.
Betaling :/
Tilmelding sendes til info@dengyldnecirkel.dk senest d. 22. april 2022 - med betaling af depositum på kr.
1500 kr. til 1551 - 3628469. el. MobilePay 28058, skriv healer
Bemærk: din tilmelding er først registreret, når vi har modtaget dit depositum.
Restbeløbet betales senest 29. april 2022.
OBS. Ved. afbud - samt tilmelding efter 22.04.22 tilbagebetales depositum ikke.
Navn: …………………………………………………………….
Adresse:

………………………………………………………….

Postnr.:

……………… By: ……………………………………

Evt. land:

………………………………………………………

Tlf.nr.:

…………………………… E mail: ………………………………………….

Jeg er berettiget til reduceret pris (arbejdsløs, pensionist, overførselsindkomst eller fuldtidsstuderende)
Ja: 
Nej: 
For eget hensyn, oplys venligst til underviser, hvis du evt. modtager psykofarmaka.
Jeg har diplom fra tidligere deltagelse. JA…… fra dato……………………..
Overnatning, sæt kryds:
6. – 8. maj.
Ene vær. ___ Db ___ Flerseng. 3- 5 prs. ___

Ekstra overnatning dato: ___________

18. – 19. juni Ene vær. ___ Db ___ Flerseng. 3- 5 prs. ___
Priser værelser kr.: Ene 340/290 medlem

Dobbelt 290/250 medlem

Flersengs 190/160 medlem

Bemærk:
Medbring gerne eget senge linned
Leje af Senge linned /håndklæde, (dyne og pude er inkl.) ________ 45 kr.
Har du dyr hjemme, beder vi dig leje sengetøj grundet. mange af vores gæster har allergi. Anvend derfor heller
ikke parfume og stærke dufte under dit ophold. Har du sovepose med, medbring lagen til beskyttelse af madras.
På forhånd tak.

Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk
Kontakt mail: info@dengyldnecirkel.dk, tlf. 23 87 24 24
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Vi ser alle frem til at møde dig

De kærligste hilsener fra Birkemosegård Den Gyldne Cirkel

