Højskolen Marielyst
Temakurser efterår 2021
Temakursus 3
Højskole Classic
med masser af højskolesang

Temakursus 4
Højskole Classic
med masser af højskolesang

17. – 23. oktober 2021

28. november – 4. december 2021

Tilmeldingsfrist 9. august
Besked om plads 18. august

Tilmeldingsfrist 9. august
Besked om plads 18. august

For at komme i betragtning skal du være pensionist, bosiddende i kommunen samt være
selvhjulpen, dvs. at du kan klare dig selv, gå på trapper, og sørge for egen bagage.
Prisen er 4.300 kr. pr. person i et delt dobbeltværelse eller 4.700 kr. for et enkeltværelse.
Beløbet vil blive opkrævet via PBS eller e-boks.
Prisen inkluderer bus tur/retur fra Gladsaxe Rådhuspassage, indkvartering med eget bad og
toilet, alle måltider, al undervisning, foredrag, vandreture, en heldagsudflugt og undervisning på
værkstederne. Drikkevarer og materialeforbrug på kreative værksteder er ikke inkluderet.
Når du har fået tildelt en plads, er tilmeldingen bindende. Vær opmærksom på, at du selv skal
tegne en afbestillingsforsikring, hvis den ikke allerede er indeholdt i din forsikring.
Navn:

___________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________ Postnr.: _________________
Personnr.: _______________________________________ Mobilnr.: _________________

Tilmeldingen gælder også min ægtefælle:
Navn.: ___________________________________________ Personnr. ________________

Som enlig ønsker jeg at dele værelse med ________________________________,
der også har søgt denne tur.
Det er mig ligegyldigt, hvem jeg deler værelse med
På grund af et begrænset antal enkeltværelser kan du desværre ikke forvente at få tildelt et
sådant, men – er det muligt - ønsker jeg enkeltværelse:
Jeg ønsker diabetiker-kost (bindende):

ja

Navn: ____________________

Jeg anvender rollator:

ja

Navn: _____________________
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Oplysninger om nærmeste pårørende (gerne to forskellige):
Navn: søn/datter/andre:

Navn: søn/datter/andre:

_____________________________

________________________________

Adresse: ______________________

Adresse: _________________________

Tlf.nr.: _______________________

Tlf.nr.: __________________________

Mobiltlf.:______________________

Mobiltlf.:_________________________

Den
/
2021
__________________________________________________________________
(underskrift)
Har du ikke fået plads, kommer du automatisk på venteliste og kontaktes hurtigst muligt,
hvis der bliver ledige pladser.

Tilmeldingsskemaet sendes eller afleveres personligt til:
Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter
Søborg Hovedgade 200
2860 Søborg
Att.: Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg
Mrk. kuverten: Temakurser Højskolen Marielyst
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