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Fredage 18. juni + 9. juli 2021 kl 17.30 – 20.00. Tilmelding er nødvendig.  
Entre 150 DKK/aften (to for 150 DKK). Betales ved indgangen kontant/mobilepay 503003 
eller ved forudgående bankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. 
 

  

Lørdage 19. juni + 10. juli 2021 kl. 10.00 – 17.30 
Eksklusiv egen-opstilling: 1.100 DKK (max. 4 pladser) 
Repræsentant 350 DKK (max. 6 pladser) 

Flere datoer er på vej for efterår 2021. 

  
Deltagelse i en introduktionsaften er uafhængig af deltagelse i et endagskursus, men er påkrævet 
for deltagerne på endagskurser, med mindre du kender metoden. 
De i alt 4 eksklusive pladser med egen-opstilling pr. gang fylder som regel altid op, så vent ikke, hvis 
du ønsker en egen-opstilling. 

Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, info@naja.nu eller via tilmeldingsblanketten. 
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1. Egen-opstilling: Kursusprisen 1.100 DKK betales direkte til Naja Vita Nielsen, via Mobilepay 503003 
eller til Danske Bank Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. Din tilmelding er sikret ved 
betaling af depositum 550 DKK eller hele kursusprisen 1.100 DKK. Eventuelt restbeløb betales 
senest 14 dage før kursusstart. 

2. Repræsentant uden egen-opstilling: Kursusprisen 350 DKK betales direkte til Naja Vita Nielsen, via 
Mobilepay 503003 eller til Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. Din tilmelding er sikret ved 
at betale kursusprisen med anførsel af kursusdato. Betalingsfrist 14 dage før kursusstart. 

 

Halvdelen af kursusprisen for egen-opstilling 550 DKK eller hele kursusprisen som repræsentant 
350 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart. 

 

For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et endagskursus 
ikke kan afholdes pga. landets covid-19 situation.  
For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er 
karantænekrav i dit land ift. Danmark. 

 

Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. sal, 1304 København K. 
 

 


