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Træningens 3 moduler med allerede afholdt modul 1 

den 19. – 22. november 2020, det covid19 udskudte modul 2 
den 13. - 16. maj 2021 og modul 3 nu den 30. sept. - 3. okt. 2021. 

 Torsdage kl. 16.00 – 20.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 

16.30, søndage kl. 9.30 – 15.30. 

1. Ved bindende tilmelding til hele forløbet på 3 moduler i alt 9.300 DKK.  
2. Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale at deltage på enkeltmoduler. 
Kursusgebyr pr. modul er så 3.300 DKK, som indbetales ved tilmelding.  

  
Undervisning på de enkelte moduler. Årstidens suppe og boller torsdag aften. 

Kontakt Naja for at høre om muligheden for at springe på modul 2 den 13. - 16. maj 2021.  
 

 
Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, info@naja.nu eller via tilmeldingsblanketten.  
 

 

 

1. For deltagere, der tager hele træningsforløbet på 3 moduler: Tilmelding til hele træningen sikres 
ved indbetaling af depositum = 1. rate på 3.100 DKK. Tilmeldingen gælder økonomisk for hele 
træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt. 
2. For de enkelte deltagere, der deltager på et eller to moduler ud af de tre: Kursusgebyr 3.300 DKK 
pr. modul ved deltagelse på enkeltmoduler efter aftale indbetales ved tilmelding. 

Kursusgebyr indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. 
Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK 8530 0000 1302 4006. Swift: DABADKKK. Du 
er altid velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre. 

  

Ved deltagelse på kun et eller to moduler: Halvdelen af betaling for et modul 3.300 DKK = 1.650 DKK 
refunderes ikke ved afmelding senere end 1. maj 2021.  
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For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan 
afholdes pga. landets covid-19 situation, og hvis modulet så ikke kan flyttes.  
For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er 
karantænekrav i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse.  

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

 Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning. 

 Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se 
website www.naja.nu for info om priser og klinik i København og på Midtsjælland samt online 
sessioner. 

. 


