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PRAKTISK INFO & VILKÅR FOR TILMELDING OG DELTAGELSE
PÅ SANO CANIS UDDANNELSER OG KURSER
Al undervisning afholdes i lokaler på Rugvænget 31, 2750 Ballerup, med mindre andet er nævnt i undervisningsprogrammet.
TILMELDING OG BETALING:
Du kan tilmelde dig pr. telefon, mail eller ved at udfylde tilmeldingsblanketten på vores side
www.sanocanis.dk/index.php/uddannelse. Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi pr mail faktura.
Ved netbank betaling husk da altid at oplyse faktura-nr. og dit navn, så vi kan identificere din indbetaling og
reservere din plads.
Du har først reserveret din plads på uddannelsen, når vi har modtaget din betaling rettidigt.
BETALINGS-BETINGELSER for at deltage i undervisningen hos Sano Canis:
Du kan vælge mellem to modeller for betaling:
Model 1. 1 rate (500 kr. i rabat):
Hele uddannelsesbeløbet med fratrukket rabat = 22.500 kr.
Ved tilmelding efter d. 15. juni: Model 1. 1 rate (500 kr. i rabat):
Hele uddannelsesbeløbet med fratrukket rabat = 24.500 kr
- Betales ved fakturafremsending, når vi har modtaget din tilmelding
Model 2. Betaling i 3 rater
1. rate 8.000 kr. betales ved fakturafremsending, når vi har modtaget din tilmelding.
2. rate 7.500 kr. betales inden weekend 2 på uddannelsesforløbet
3. rate: 7.500 kr. betales inden weekend 4 på uddannelsesforløbet
Ved tilmelding efter d. 15. juni 2018:
1. rate 9.000 kr. betales ved fakturafremsending, når vi har modtaget din tilmelding.
2. rate 8.000 kr. betales inden weekend 2 på uddannelsesforløbet
3. rate: 8.000 kr. betales inden weekend 4 på uddannelsesforløbet
Bank: Nordea, Reg. 2403, Konto 3495537292
Eksamensbevis udleveres først, når samtlige rater er betalt til Sano Canis.
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Din tilmelding er bindende, da vi reserverer pladsen til dig alene og måske må afvise andre interesserede
efter din tilmelding, og du har ikke krav på refusion af allerede betalt uddannelse eller rater, selvom du ikke
deltager. Vi anbefaler dig derfor at tegne en afbestillingsforsikring for din uddannelse så du er dækket godt
ind. For at beholde din plads skal vi modtage dine betalinger rettidigt på vor konto.
AFLYSNING AF KURSUS:
I tilfælde af at vi må aflyse undervisningen fx på grund af en lærers sygdom, vil der tilbydes undervisning på
et andet tidspunkt efter nærmere aftale.
RYGNING, ALKOHOL, ANDRE RUSMIDLER:
Sano Canis har en nul-politik mht. rygning, rusmidler og alkohol på arbejdspladsen også i undervisningssituationer. Rygere er naturligvis meget velkomne, vi be’r blot om, at man viser hensyn og foretager sin rygning
udenfor og selv samler sine skod op efter sig og smider ud. Mange tak. Ved fremmøde eller deltagelse under
påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, eller ved anden form for optræden som personalet vurderer er
til gene eller fare for omgivelserne og/eller for deltageren selv, mister man sin plads og kan blive bedt om at
forlade undervisningen uden tilbagebetaling af uddannelsesprisen.
KURSISTENS ANSVAR:
Deltagelse i al undervisning hos Sano Canis sker altid på deltagerens eget ansvar, og eventuelle personskader og ansvarsskader skal altid dækkes af deltagerens egen private Ulykkes- og/eller Ansvarsforsikring
eller af deltageren selv. For en studerendes evt. gæst gælder samme regel. Priser og uddannelsens indhold,
forudsætninger for deltagelse samt hvad deltagerne bør medbringe til undervisningen fremgår af undervisningsprogrammet, der er at finde på vor hjemmeside: www.sanocanis.dk. Det er alle kursisters/deltageres
eget ansvar at læse vores dokument “Priser og vilkår” før tilmelding og deltagelse. Du finder dokumentet på
vores hjemmeside under uddannelse.
Når du har tilmeldt dig uddannelsen hos Sano Canis, så har du samtidigt accepteret vores vilkår for tilmelding og deltagelse, som er beskrevet i dokumentet “Priser og vilkår”, som altid er at finde på vores web page
under “uddannelse”.
MAD OG DRIKKE:
Du er altid velkommen til at medbringe din egen mad, og vi tilbyder gratis te, kaffe og vand. Vi beder alle
kursister om at hjælpe til med at rydde af efter frokost/kaffe, så lokalerne er rene og pæne efter brug.
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