Pris, sted,
påmelding og betaling
Møtetider: På det første kurset er det fremmøte kl. 18.00 onsdag kveld.
På de neste kursene velger du selv om du vil ankomme onsdag kveld
mellom kl. 20 -21.00 eller torsdag morgen senest kl. 10.00
Kursene avsluttes kl. 17.30. Tog til Gardermoen kl. 18.15.
Sommerkurset har andre tidspunkter.
Det er beregnet ca. 9 uker mellom hvert kurs.
Andre opptaksfrist er 1. juni 2021.
Send inn eget søknadskjema som du finner en lenke til på nettsiden vår:
www.InnerLife.no. Du får svar på din søknad innen to uker etter søknadsfrist.
PRIS for utdannelsen: kr. 52.250, kr. 1.375,- pr. kursdøgn inkl. full kost og losji, til sammen 38 kursdøgn.
Etter å ha fått godkjent kursplass, betales bindende depositum kr. 5250,Resterende kursavgift kr. 47.000,- betales i form av 20 månedlige avdrag
á kr. 2.350,- fra 15. juli 2021 til og med 15. februar 2023. Ønsker du å betale fra
mai måned, for å få ned det månedlige avdraget, eller betale en litt større sum
underveis, kan du ta det opp med kontoret vårt: post@innerlife.no
Kursbekreftelse med praktisk info sendes etter mottatt depositum.
Avtale: I tillegg mottar du en avtale hvor du underskriver på at du er innforstått
med de økonomiske og praktiske betingelsene for utdannelsen.
Ved avmelding beholder InnerLife kr. 2000, i administrasjonsutgifter.
Ved avmelding senere enn 4 uker før kursstart, beholdes hele depositum. Ved
avmelding i løpet av utdannelsen, beholdes betaling for gjennomført kurs + dep.
Forbehold: Vi tar forbehold om kursstart, hvis Covid19 ikke er under kontroll.
Hvis det skjer, vil deler av kurs 1 bli gjort digitalt, mens en del vil bli lagt til
senere kurs. Evt. må start for utdannelsen bli flyttet til datoen for kurs 2.
Vaksine: Fordi hvert kurs innebærer nærkontakt innenfor en meters avstand,
inkludert kroppsmassasje og vi ikke vet hvor lenge Covid19 varer, er det en
absolutt fordel om du er vaksinert. Hvis ikke, trenger du før første kurs å teste
deg 5 dager før og holde «karantene» fra du er testet til du kommer på kurs.
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