Ansökan till Vidareutbildning för Instruktörer –
Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
Anmälan avser:

Malmö: 2019-05-27

Stockholm: 2019-02-06

Namn: ______________________________________________________ Personnummer: _______________
Adress: ___________________________________________________________________________________
Postadress: _______________________________________________________________________________
E-post: ________________________ Telefon: ___________________ Mobiltelefon: ____________________
Faktureringsadress: ________________________________________________________________________
Jag har fyllt i frågorna om min utbildnings- och yrkeserfarenhet på baksidan

Om någon annan än du själv finansierar din utbildning:
Underskrift av betalningsansvarig: ________________________ Namnförtydligande: __________________
Utbildningskostnad

4 800 kr inkl moms, inklusive en anmälningsavgift på 500 kr

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker
mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning
debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.

Anmälan

Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har
förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

Datum och ort : ____________________________
Namnteckning:

________________________

Namnförtydligande: ________________________

GDPR

För att kunna söka utbildningar och kurser via Sverigehälsan behöver du lämna ifrån
dig personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, Personnummer (det går
även att söka om man saknar svenskt personnummer), E-postadress, Adress, Telefon
nummer samt Ansökningshandlingar (d.v.s. eventuella betyg och arbetsgivarintyg
etc.). Sverigehälsan AB använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig
och utifrån dina ansöknings-handlingar bedöma om du uppfyller behörighetskraven
för utbildningen eller kursen samt ge ansökan ett urvalsvärde.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kal
enderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Sverigehälsan AB, få besked
om vilka personuppgifter om dig som Sverigehälsan AB behandlar och hur dessa
behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i
fråga om personuppgifter som Sverigehälsan AB behandlar om dig.

Sverigehälsan
040-698 60 00
www.sverigehalsan.se
Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

Bakgrundsinformation

Kortfattad utbildningsbakgrund?

Vad arbetar du med?

Tidigare utbildning och erfarenhet av Mindfulness/MBSR:

Tidigare utbildning och erfarenhet av Mindfulness MBSR/MBKT: Vad har du gjort, när, hur många år har du tränat och för vem?

Tidigare erfarenhet av vipassana meditation eller zazen?: Vad har du för erfarenhet, när, hur många år och för vem?

Tidigare erfarenhet av yoga? Vad har du för erfarenhet, hur många år och för vem?

Erfarenhet av tysta retreater? Kortare helgretreater? Har du varit på några 5-10 dagars retreater? År och för vem?

Tidigare erfarenhet av personlig utveckling? Vad har du gjort och när?

