Kursanmälan
Gör din kursanmälan på detta formulär och sänd det sedan till oss på adressen du finner längst ned på
denna blankett. Observera att maxantalet kursdeltagare är 6 st. För att garantera dig en plats ber vi dig skicka in
anmälan snarast.

Kurs:
Datum:
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:

E-post:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Mobilnummer:

Hela kursavgiften skall vara inbetald senast två veckor före kursstart. Anmälan är bindande och ingen del av
kursavgiften återbetalas i det fall eleven ej fullföljer kursen. Vid utebliven betalning av hela eller delar av
kursavgiften skickas den vidare till inkasso. Fake Factory AB kan efter eget bestämmande medge elev rätt till
att kostnadsfritt fullfölja en avbruten utbildning vid senare tillfälle. Detta gäller endast vid särskilda skäl
såsom sjukskrivning av läkare. I det fall läraren blir sjuk gäller att motsvarande bortfall av tid bokas om till
annat datum, återbetalning sker ej. Eleven accepterar genom undertecknandet av detta avtal att det som
ingår i kursavgiften är: lärarledda lektioner, kursmaterial, examination, samt diplom. Kostnader från elevens
sida ombesörjs ej av Fake Factory. Vid Force Majeure förbehåller sig Fake Factory rätten att avbryta avtalet
med eleven. Skulle detta inträffa återbetalas motsvarande bortfall av kurstiden tillbaka till eleven minus
kostnader för startpaketet.
Utbildningen syftar till att lära eleven de moment och tekniker som den specifika utbildningen omfattar. Det
innebär mycket individuellt arbete och hemstudier, både teoretiskt såväl som praktiskt, under hela kurstiden
och även efter avslutade kurstimmar på skolan. Eleven ansvarar själv för att skaffa de modeller som behövs
för eget praktiskt arbete. På våra kurser gäller OBLIGATORISK NÄRVARO för att eleven ska erhålla sitt diplom.
Bortavaro från kursen mer än 10% (2 kursdagar) innebär automatiskt att man blir kuggad såvida särskilda
skäl ej föreligger.
Elev som godkänns vid slutprovet erhåller internationellt diplom och kan med de nya kunskaperna arbeta
professionellt i branschen.
För utbildningar i nagelteknik gäller att det startpaket som ingår i kursavgiften är beräknat att räcka till den
utbildning som sker på skolan under lektionstid. Eventuellt ytterligare material för eget utövande,
exempelvis under praktikdagar, bekostas av eleven utöver detta. Eleven är skyldig att under lektionstid följa
gällande hygien- och skyddsföreskrifter. Det är obligatoriskt att bära arbetsrock/förkläde, skyddsglasögon,
munskydd och skyddshandskar. Det är inte tillåtet att bära kontaktlinser under arbete med kemikalier.
I det fall eleven blir underkänd vid slutprovet har eleven rätt att vid nästa schemalagda examenstillfälle,
inom 6 månader, kostnadsfritt erlägga nytt slutprov. Skriftligt kursmaterial, bilder eller logotyper får inte
kopieras eller användas för privat bruk.
Utbildningen kräver att eleven behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Jag har tagit del av och godkänner ovanstående villkor och information:
Ort, datum:
Namnförtydligande:
Namnteckning:
Fake Factory AB, org.nr: 559020-7667, www.fakefactory.se, e-post: info@fakefactory.se
Kungsgatan 25, 82630 Söderhamn, Tel: 0270-241968

