BETINGELSER OG GENERELLE VILKÅR
FOR MINDWORKS KURSER OG UDDANNELSER

TILMELDING
Samtidig med tilmeldingen opkræves enten 1. rate (svarende op til 1/3 af kursusafgiften) eller det fulde beløb,
hvis kursusafgiften er under kr. 10.000, -. Herefter er tilmeldingen bindende og 1. rate refunderes ikke ved afbud.
Restbeløb opkræves 6 uger før kursusstart, med mindre andet er aftalt. For kurser, der strækker sig over 6
måneder, kan rateopkrævning forekomme. Ved afmelding senere end 6 uger før kursusstart hæfter kursisten for
det fulde beløb for kurset.

FREMMØDEREGLER FOR KURSER OG UDDANNELSER
Mindwork følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening, for at sikre en så ensartet
kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister, dog udstedes
der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal på enkeltkurserne. Ved
fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende
kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med Mindwork om erstatningstimer alt efter
omstændighederne i det konkrete tilfælde.

FRAVÆR I FORBINDELSE MED KURSER OG UDDANNELSER1
For fravær på enkeltkurser er den generelle regel hos Mindwork, at man kan komme på venteliste til
enkeltstående ledige kursuspladser, som afregnes med fuld betaling. Der er dog følgende undtagelser herfor:
•
•

Ved fravær, der skyldes sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt
der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af kursusafgiften for det enkelte kursus.
Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt
uden merbetaling at deltage på et efterfølgende kursus, såfremt Mindwork udbyder det igen. Er et
kommende kursus hos Mindwork fuldt booket, kan der søges dispensation for deltagerantal hos Dansk
Psykolog Forening.

FORPLEJNING
På kurser med forplejning består forplejning af let morgenmad, the og kaffe i løbet af dagen, samt frokost. Hvis
man ved tilmelding oplyser, at man er vegetar, kan dette tilgodeses. Andre særlige hensyn (veganer, allergier mv.)
kan ikke tilgodeses og man henvises til selv at sørge for forplejning.

ÆNDRINGER OG AFLYSNING AF KURSUS FRA MINDWORK
Mindwork tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 4 uger før kursusstart. I tilfælde
af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder, vil Mindwork arrangere et nyt kursus snarest muligt.
Kursusbeløbet for det pågældende kursus vil ikke blive refunderet.
Mindwork følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder sig ret til at afvikle kursusdage
online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør
dette.
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Mindwork forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet.

