
Anmälningsblankett       Midsommarkurser på Nääs 12/6–20/6 2015

Medlemskap i Näässamfundet är obligatoriskt. Dagkurs medför automatiskt medlemskap för innevarande år, men vill du gå enbart kvällskurs behöver 
du betala avgiften: 150 kr/person, 250 kr/familj. Anmäl dig gärna på www.naassamfundet.se. Där finns även pdf-filer av program och anmälnings-
blanketter för utskrift. 

Kurser Datum Vuxen  Ungdom (född 1990–)

Kvällskurs Dans 13/6–20/6    Pris: medlemskap, kryssa för medlems-
    avgift nedan om du ej valt en dagkurs  

Argentinsk Tango Kickstart + Helgkurs 12/6–14/6   1.900:- kurs + lunch    1.500:- kurs + lunch  

  Förare     Följare    2.650:- kurs + helpension   2.250:- kurs + helpension

Argentinsk Tango Helgkurs 13/6–14/6   1.500:- kurs + lunch    1.200:- kurs + lunch  

  Förare     Följare    2.250:- kurs + helpension   1.950:- kurs + helpension

Låtspel 12/6–14/6    1.350:- kurs + lunch    1.100:- kurs + lunch  

Mitt instrument      2.100:- kurs + helpension   1.850:- kurs + helpension

Prova på gehörsspel 12/6–14/6   1.350:- kurs + lunch    1.100:- kurs + lunch 

Mitt instrument     2.100:- kurs + helpension   1.850:- kurs + helpension

Folksång 15/6–16/6   1.300:- kurs + lunch    1.000:- kurs + lunch  

     1.850:- kurs + helpension   1.650:- kurs + helpension

Akvarellmålning 13/6–18/6   1.950:- kurs + lunch    1.700:- kurs + lunch  

     4.200:- kurs + helpension   3.950:- kurs + helpension

Skrivarkurs 15/6–17/6    1.300:- kurs + lunch    1.000:- kurs + lunch  

     2.425:- kurs + helpension   2.125:- kurs + helpension

Väljer du två eller fler dagkurser avgår 200:- på hela avgiften

Logi och måltider Kryssa och fyll i ev. önskemål som inte ingår i alternativen ovan Två- och flerbäddsrum, linne ingår ej.

  Övernattning med frukost 275:- Datum:  

  Lunch (kl. 12) 75:- Datum:  

  Fika (kl. 16.30) 40:- Datum:  

  Kvällsmat (kl. 19.30) 60:- Datum:  

  Middag midsommarafton 19/6 (buffé) 150:-   Lunch midsommardagen 20/6 75:-

I avgiften för dagkurs ingår välkomstmiddag fredag 12/6           Önskar     Önskar inte välkomstmiddag den 12/6 (inget prisavdrag)   
 

   Jag betalar 125:- för välkomstmiddag eftersom jag ej går dagkurs        Önskar specialkost

   Barn t.o.m. 12 år välkomstmiddag 65:-    Kost: 

Namn 

Adress 

Postnr, postort 

Tel   Personnr 

E-post 

Önskar bo tillsammans med 

Övriga upplysningar 

Så fick jag kännedom om era kurser 

Anmälan är bindande. Kallelse med inbetalningskort för kursavgiften 
utsänds ca tre veckor före kursstart. Du har rätt att kostnadsfritt 
avboka din anmälan fram till 14 dagar före kursstart. Avbokar du 
senare men senast en vecka före kursstart debiteras du 150 kr. 
Avbokning senare än en vecka före kursstart debiteras med halv 
kursavgift. Om du återtar din anmälan/avbryter ditt deltagande fr o m 
den dag då kursen startar, är du skyldig att erlägga full kursavgift. 
Om du måste återta din anmälan eller avbryta kursen p g a sjukdom 
(skall styrkas med läkarintyg) återbetalar vi del av kursavgiften. Vi 
kan tvingas att ställa in en kurs före start om det inte blivit tillräck-
ligt med deltagare. Du har då rätt att återfå betald kursavgift.

Anmäl en person per blankett. Posta till: Näässamfundet, Box 78, 448 22 Floda 

För mer information, ring kvällstid eller e-posta:
0768-35 78 99 • info@naassamfundet.se


