Kursanmälan
Gör din kursanmälan på detta formulär och sänd det till oss. Observera att maxantalet
kursdeltagare är 8st. För att garantera dig en plats ber vi dig skicka in anmälan snarast.

Kurs:_______________________________________Datum:________________________________________
Förnamn:_________________________________Efternamn:______________________________________
Adress:___________________________________________________________________________________
Postnummer:_________________Ort:_________________________________________________________
Telefonhem_______________________________Mobil:__________________________________________
Email:___________________________________Personnummer:__________________________________
Hela kursavgiften skall vara betald före kursstart. Anmälan är bindande och ingen del av
kursavgiften återbetalas om eleven inte fullföljer kursen. Vid utebliven betalning, av
anmälningsavgift eller slutfaktura, skickas den vidare till inkasso. Stockholm Manicure kan efter
eget bestämmande medge elev rätt till att kostnadsfritt fullfölja en avbruten utbildning vid
senare tillfälle. Detta gäller vid särskilda skäl, såsom sjukskrivning av läkare.
Utbildningen syftar till att lära eleven de moment och tekniker som den specifika utbildningen
omfattar.
Det innebär omfattande hemstudier, både teoretiskt och praktiskt under hela kurstiden.
På våra kurser gäller obligatorisk närvaro för att kunna erhålla diplom. Elev som godkänns vid
slutprov erhåller internationellt diplom och kan med de nya kunskaperna arbeta professionellt i
branschen.
För utbildningar i nagelteknik gäller att den uppsättning material som ingår i kursavgiften är
beräknad att räcka till den utbildning som sker på skolan under lektionstid. Eventuellt ytterligare
material för eget utövande; exempelvis under praktikdagar, bekostas av eleven. Eleven är
skyldig att under lektionstid följa gällande hygien- och skyddsföreskrifter. Det är obligatoriskt att
bära arbetsrock/förkläde, skyddsglasögon, munskydd och skyddshandske. Det är inte tillåtet att
bära kontaktlinser under arbete med kemikalier. Skulle elev bli underkänd vid slutprov har eleven
rätt att vid nästa schemalagda examenstillfälle, inom 6 månader, kostnadsfritt erlägga nytt
slutprov.
Skriftligt kursmaterial, bilder eller logotyper får inte kopieras eller användas för privat bruk.
Utbildningen kräver att eleven behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Jag har tagit del av och godkänner ovanstående villkor och information.
Ort:_______________________________________________________Datum:___________________________________
Namnteckning:_____________________________________________________________________________________
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