Betingelser for deltagelse og betaling i Anette Ploug Kurser
1. Betaling
Betaling for kurser afholdt i Anette Ploug værksted
Betaling for deltagelse i et kursus eller arrangement betales forud, senest 10 dage før kursusstart ved
indbetaling på InnovArts konto i Nordea, på reg. nr. 0047 konto nr. 4386 526 00.
Betaling for kurser og arrangementer afholdt på eksternt kursussted
Betaling for deltagelse i et kursus eller arrangement afholdt på et eksternt kursussted, som for
eksempel et hotel eller konferencecenter, vil betalingsbetingelserne indrette sig efter de
betalingsbetingelser, der gældende for det pågældende kursussted med hensyn til tidsfriser for
betaling og eventuel forudbetaling. Der vil blive orienteret herom i hvert enkelt af de kurser, hvor man
skal være opmærksom på de særlige betingelser, der måtte være vedrørende betalingen.
2. Betalingen omfatter
Betalingen omfatter undervisning og specifikt nævnte materialer samt kaffe, the og drikkevarer. Der
kan bestilles frokost for en ekstra betaling på 50 kr. Materialer der ikke indgår i prisen vil kunne købes
på kurset til indkøbspris plus et mindre tillæg.
Foregår kurset på eksternt kursussted som for eksempel hotel eller konferencecenter dækker prisen
også overnatning på enkeltværelse / dobbeltværelse samt fuld forplejning – morgenmad, frokost samt
3-retters menu eksklusive drikkevarer til maden. Inklusive kaffe / the, vand samt kage og frugt.
3. Aflysning
Aflyser InnovArt kurset, refunderes den fulde kursusbetaling til indbetaler – uanset tidspunkt for
aflysningen.
4. Afmelding
Melder en deltager fra et kursus senere end 10 dage inden kursusstart, tilbagebetales kun 50 % af
kursusindbetalingen. Meldes der fra et kursus afholdt på et eksternt kursussted, som for eksempel
hotel eller konferencecenter, gælder også stedets særlige regler for afbestilling med hensyn til betaling
af afbestillingsgebyr eller tilbageholdelse af dele af indbetalingen. Der vil blive orienteret herom i
hvert enkelt af de kurser, hvor man skal være opmærksom på de særlige betingelser, der måtte være
vedrørende betalingen.
5. Ansvar og risiko
Deltagelse i et kursus sker på eget ansvar og risiko.
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