Bodynamic International ApS

ANSØGNING om optagelse på BODYNAMIC INTERNATIONAL’S efteruddannelse
FOUNDATION TRÆNING I HØRSHOLM 2021-22
(udfyld venligst her eller skriv med blokbogstaver og send pr mail til info@bodynamic.dk)

Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

E-mail adresse:

Postnr. og by:

Hvilke oplysninger må videregives på fortrolig adresseliste til gruppen:
Navn:

Adresse:

Mobil nr.:

E-mail:

Vil du modtage Nyhedsbrev fra Bodynamic:

(sæt kryds)
(sæt kryds)

Alder:
Uddannelsesbaggrund:
Nuværende arbejdsfunktion/stillingsbetegnelse:
Har du egen forretning/ er selvstændig_______ eller er du ansat_______ (sæt kryds)
Hvilken patient/elev/kundegruppe arbejder du med:
akutte patienter:

alm. patienter:

psykiatri: specialelever: voksne: børn: unge:

andre: (skriv hvilke)

Har du erfaring som underviser/behandler/terapeut?
Har du deltaget i personlig/faglig/terapeutisk udvikling, individuelt eller i gruppe:
– hvor meget, hvor længe og hvad:
Hvad er din motivation og hensigt med deltagelse i efteruddannelsen/kurset:

Prisen for uddannelsen er: 20.000 Kr. Tilmelding er bindende
Betalingsbetingelser:
Tilmeldingsgebyr: 2.000 Kr. Afdragsvis betaling kan aftales – skal være færdigbetalt før sidste
modul. Ønsker du afdrag over 4 mdr = 4.500 Kr
6 mdr: 2.000 Kr.
Andet:
Fulde beløb betalt inden dato oplyst på Optagelsesbevis giver rabat på 5% = 19.000 Kr.
Framelding: Ved framelding mere end 4 uger, 28 dage før første kursusdag refunderes ½ delen af
tilmeldingsgebyr som betaling for administrationsgebyr på 1.000 kr. Ved framelding 27 dage eller mindre
før start refunderes intet og rest af kursusgebyr for uddannelsen skal betales.
Curriculum for Foundation uddannelsen bedes læst i Studieordningen.

Der er en ja/nej 100 spørgsmåls-eksamen på sidste modul og for at modtage diplom for deltagelsen, skal man
have bestået eksamen og deltaget minimum på min. 80% af undervisnings-dagene.
(Kan sendes via mail til info@bodynamic.dk)

Dato
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Bodynamic International ApS
Samtidig læse og acceptere følgende:
Jeg deltager i en Bodynamic ™ International træning ("Træningen") efter min egen vilje og vilje og
accepterer frivilligt alle vilkår og betingelser i denne aftale. ("aftale").
Jeg er ikke under indflydelse af alkohol eller stoffer på dette tidspunkt og er tilstrækkelig kvalificeret, trænet
og i stand til at deltage i træningen og alle andre aktiviteter.
Jeg forstår og accepterer, at jeg udelukkende er ansvarlig for alle mine handlinger og undladelser på alle
sessioner, møder og konsultationer, der er relateret til enhver træning, herunder, men ikke begrænset til en
træningsbegivenhed via min private praksis eller tilknyttet hertil.
Jeg anerkender og er enig i, at uddannelsen er eksklusivt ejet af og tilhører Bodynamic ™ International (BDI)
(”Intellektuel ejendom”). Jeg forstår endvidere, at BDI er den eksklusive ejer eller licensindehaver af alt
materiale, der bruges i træningen, herunder, men ikke begrænset til, alt trykt, lyd, video, digitalt, online og
andet materiale (“Materialer”).
Materialerne inkluderer også alle duplikater, reproduktioner og derivater af materialerne (samlet
"Materialer"). BDI beholder alle rettigheder til den intellektuel property, der bruges eller henvises til i
Træningen og materialerne, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretten til materialerne på alle sprog.
Intet materiale eller nogen del deraf sælges eller på anden måde overføres, og BDI sælger ikke nogen
ejendomsret eller interesse i eller til noget af materialerne.
Jeg er enig i, at alle personlige oplysninger fra enhver deltager, der videresendes inden for træningen, er
strengt og fuldstændigt fortroligt. Jeg vil ikke under nogen omstændigheder videregive nogen af disse
fortrolige oplysninger til nogen anden person eller enhed. Jeg må ikke foretage nogen lyd-, video-,
audiovisuelle eller andre optagelser af nogen del af Træningen, og jeg må ikke kopiere, gengive, distribuere,
offentliggøre eller diskutere nogen af de fortrolige oplysninger indeholdt i eller relateret til Træningen. Jeg
accepterer ikke at optage uden forudgående tilladelse.
BDI er ikke ansvarlig eller ansvarlig for nogen uautoriseret optagelse af træningen. Jeg er også enig i, at BDI
ikke har noget ansvar eller ansvar for brug eller udnyttelse af uautoriserede optagelser.
Jeg forstår, at det primære formål med at deltage og modtage træningen er uddannelsesmæssigt - at
observere og erfaringsmæssigt lære, hvordan Bodynamic ™ -principper anvendes i praksis for at understøtte
min professionelle uddannelse og udvikling.
Hvis jeg ønsker at præsentere Bodynamic ™ i et offentligt format, accepterer jeg og anerkender hermed, at
jeg skal være en godkendt licenshaver af BDI i henhold til en skriftlig licensaftale. (Kontakt bestyrelsen på
info@bodynamic.dk for mere information.)
I tilfælde af at BDI eller dets bestyrelse, lærere eller lokale koordinator anmoder om, at jeg indstiller min
deltagelse og involvering i Træningen, forlader jeg straks Træningen og de lokaler, som Træningen afholdes
på. Hvis jeg trækker mig ud af træningen, gælder BDI-refusionspolitikken.
Jeg er hermed enig i, at enhver etisk klage først sendes til Bodynamic International bestyrelse og hvis den
ikke kan løses der, til den lokale sammenslutning af psykoterapi eller EABP.
o Jeg forstår og accepterer Bodynamisk vilkår og betingelser og privatlivspolitik.
Dit privatliv er vigtigt for os. Vi deler ikke, sælger, handler eller lejer dine personlige oplysninger til
tilknyttede tredjeparter.
o * Ved at indsende denne aftale bekræfter jeg, at alle de oplysninger, der er inkluderet i denne aftale, er
sandt og komplet.
Dato:
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