DAGLIGDAGEN

MEDVIRKENDE

19. JUNI - 25. JUNI 2019

18B

Vestkysten og Limfjorden
- fortællinger og ekskursioner

PRAKTISK INFO

TILMELDING

KURSUSPRIS:

20. august 2018

5.100,-

PROGRAM

Vestkysten og Limfjorden

Torsdag 20. juni

DAG 2

Fredag 21. juni

DAG 3

Lørdag 22. juni

DAG 4

Søndag 23. juni

DAG 5

Mandag 24. juni

DAG 6

Tirsdag 25. juni

DAG 7

- fortællinger og ekskursioner

Velkommen til SeniorHøjskolen
i Nørre Nissum

Om kurset
Få et frisk pust fra nordvest:
havet og Limfjorden har meget at byde
på af natur og kultur.
Gennem foredrag og ekskursioner
tager vi dig med ind i et smukt hjørne
af Danmark.

Mellem hav, fjord og skov
SeniorHøjskolen ligger i landsbyen Nørre Nissum,
tæt ved Lemvig og Struer. Skolen er placeret i et
meget smukt og kuperet landskab mellem Limfjord, Vesterhav og Klosterheden Plantage.
Højskolen er omgivet af en stor park med bl.a.
petanquebane og en lille sø.
SeniorHøjskolen er en folkehøjskole med plads
til 92 kursister.
Alle vore værelser har eget bad og toilet og er
røgfri.
Enkeltværelserne ligger parvis med fælles indgang,
men med hvert sit værelse og badeværelse. Skolen har 4 lejligheder i grundplan, hvor man har
mulighed for at bo flere sammen til
dobbeltværelsespris.

Medvirkende: Maria Kangas - MK

Julietta P. Jensen - JJ
Lise Rokkjær - LR

Ekskursioner:
Vesterhavet
Thyborøn
Thorsminde
Jenle
Sahl
Lidenlund
- også kendt som Lemvig

Kristian Tikjøb - KT
Sisse Skovbakke - SS
Martin Ravn - MR
Ole Jørgensen - OJ
Asger Gyldenkærne - AG

TILMELDING 2019

TILMELDING 2019

Send denne blanket eller tilmeld dig direkte på www.seniorhoejskolen.dk

Send denne blanket eller tilmeld dig direkte på www.seniorhoejskolen.dk

JEG VIL GERNE TILMELDES SENIORHØJSKOLENS KURSUS

18B

Af hensyn til indkvartering og praktisk tilrettelæggelse
vil vi gerne vide om du: (sæt X, hvis ja)

JEG VIL GERNE TILMELDES SENIORHØJSKOLENS KURSUS

18B

Af hensyn til indkvartering og praktisk tilrettelæggelse
vil vi gerne vide om du: (sæt X, hvis ja)

PERSONNUMMER (CPR):

Ønsker enkeltværelse:

JA

PERSONNUMMER (CPR):

Ønsker enkeltværelse:

JA

FORNAVN(E):

Ønsker dobbeltværelse sammen med
anden kursist:

JA

FORNAVN(E):

Ønsker dobbeltværelse sammen med
anden kursist:

JA

EFTERNAVN:

Navn:

EFTERNAVN:

Navn:

GADE/VEJ:

Er gangbesværet:

JA

GADE/VEJ:

Er gangbesværet:

JA

Er diabetiker:

JA

POSTNUMMER:

Er diabetiker:

JA

TELEFON:

Er vegetar: + fisk + kylling

JA

TELEFON:

Er vegetar: + fisk + kylling

JA

*E-MAIL:

Lider af cøliaki

JA

*E-MAIL:

Lider af cøliaki

JA

* Udfyldes, hvis du ønsker at få tilsendt bekræftelse og praktiske
oplysninger til din mail

Lider af laktoseintolerans

JA

* Udfyldes, hvis du ønsker at få tilsendt bekræftelse og praktiske
oplysninger til din mail

Lider af laktoseintolerans

JA

POSTNUMMER:

BY:

Vi har brug for et samtykke fra dig! Når du skriver under, giver du lov til, at vi må behandle dine personlige
oplysninger, som vi bruger til at sikre dig det bedst mulige ophold. læs hele vores persondatapolitik på
www.seniorhoejskolen.dk - bemærk, du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

BY:

Vi har brug for et samtykke fra dig! Når du skriver under, giver du lov til, at vi må behandle dine personlige
oplysninger, som vi bruger til at sikre dig det bedst mulige ophold. læs hele vores persondatapolitik på
www.seniorhoejskolen.dk - bemærk, du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Jeg giver samtykke til, at SeniorHøjskolen må behandle mine personlige oplysninger i forbindelse
med mit ophold på SeniorHøjskolen

Jeg giver samtykke til, at SeniorHøjskolen må behandle mine personlige oplysninger i forbindelse
med mit ophold på SeniorHøjskolen

Sæt desuden krydser her, hvis:

Sæt desuden krydser her, hvis:

Vi må vise fotos af dig i markedsførings- og kursusmateriale, fx facebook, hjemmeside og i vores katalog.

Vi må vise fotos af dig i markedsførings- og kursusmateriale, fx facebook, hjemmeside og i vores katalog.

Vi må sende dig vores katalog i papirform 3 år efter endt ophold.

Vi må sende dig vores katalog i papirform 3 år efter endt ophold.

Vi må opbevare særlige oplysninger om dig, fx kosthensyn og lign. i 3 år efter endt ophold.

Vi må opbevare særlige oplysninger om dig, fx kosthensyn og lign. i 3 år efter endt ophold.

Vi må udlevere navn og cpr.nr. til læge/hospital, hvis du får brug for hjælp fra dem under dit ophold.

Vi må udlevere navn og cpr.nr. til læge/hospital, hvis du får brug for hjælp fra dem under dit ophold.

DATO:

DATO:

UNDERSKRIFT:

UNDERSKRIFT:

