Gotlands folkhögskola – sommarkurser
Härmed anmäler jag mig till följande kurs/kurser
1. Kurs

Tid:

2. Kurs

Tid:

3. Kurs

Tid:

Namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postnummer och postadress:
Telefon dagtid:

Mobil:

E-post:
Övriga upplysningar (instrument Folkmusik, tidigare erfarenhet Landskapsmåleri:

q Jag önskar inkvartering. Se blankett Kost och logi.
q Nej tack, jag behöver ingen inkvartering.
q Jag medför bil och kan använda den vid exkursioner mot en ersättning av 18:50 kr/mil.

Anmälningsavgiften är 700 kronor till samtliga kurser och dras av vid slutbetalning. Anmälan är
giltig först när anmälningsavgiften är betald. Blanketten sänds till den skola där kursen hålls.
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används för att behandla ansökningshandlingar, för fakturering
samt för att skicka ut våra kurskataloger. Vill du ha ytterligare information om hur uppgifterna används eller vid ändring är vi
tacksamma för skriftligt besked till Gotlands folkhögskola.
Vänd

GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
Storgatan 11, 623 50 HEMSE
Kustparksvägen 6, 624 70 FÅRÖSUND
Tel 0498-20 36 50
E-post: folkhogskolan@gotland.se
www.gotlandsfolkhogskola.se
Plusgiro: 37 71 11-0

Gotlands folkhögskola – sommarkurser
Önskemål om kost och logi
Namn:
Kurs:
Kurstid:
Födelseår:

Inkvartering i Hemse

q Jag önskar helinackorering på folkhögskolan i Hemse.
Välj rumstyp nedan. Lakan och handdukar ingår.

q Enkelrum
Tillägg 150 kr/natt. Det fins ett begränsat antal enkelrum och vi tillgodoser önskemålen i mån av plats.

q Dubbelrum
Jag önskar dela rum med:
Kurs:

Inkvartering i Fårösund

q Jag önskar helinackorering på folkhögskolan i Fårösund.
Välj rumstyp nedan. Lakan och handdukar ingår.

q Enkelrum
Tillägg 150 kr/natt. Det fins ett begränsat antal enkelrum och vi tillgodoser önskemålen i mån av plats.

q Dubbelrum
Jag önskar dela rum med:
Kurs:

q Jag önskar specialkost, ange typ:
Skolan tillhandahåller specialkost i viss utsträckning. Endast de kursdeltagare som på denna blankett anmäler önskemål
om specialkost kan garanteras sådan.

q Jag har rörelsehinder som kan medföra svårigheter att gå i trappor.
Kontaktpersoner
Frågor angående mat och boende i Hemse besvaras av Daniel Malm, tel 0498-20 36 56, daniel.malm@gotland.se
Frågor angående mat och boende i Fårösund besvaras av Carina Fagerlund, tel 0498-20 38 80, carina.fagerlund@gotland.se

