
 
 

Kursvillkor Fyrisgårdens kurser 

Kursstart 
Kursstart är uppgiven vid varje kurs. 

Anmälan 
Du kan anmäla dig genom vår hemsida. Då kontaktar vi dig för att bekräfta att det finns plats. Du kan 
även ringa, maila eller lämna lapp/brev för att anmäla dig. Anmälan är bindande och webbanmälan 
bekräftas via svarsmail av Fyrisgården. 

Förenklad rutin från höst till vår 
Eftersom de flesta deltagare går kvar i sin grupp från höst till vår har vi infört en förenklad rutin. 
Deltagare (gäller trägnagarna, teaterlek, teater för alla åldrar och showdans) som vill fortsätta i 
gruppen på samma dag och tid till våren behöver inte göra något, utan blir automatiskt anmälda. 
Deltagare som inte vill fortsätta meddelar Fyrisgårdens expedition detta senast den 1 december. Ring 
på 018-23 87 44 eller maila på exp@fyrisgarden.se. 

Avanmälan 
Du kan utan kostnad avboka din kursanmälan fram till sju (7) dagar före kursstart. Vid senare 
avbokningar tar vi ut en administrationsavgift på 150 kr. Vid avanmälan efter kursens start är du 
skyldig att erlägga full kursavgift. Avanmäl dig via e-post eller telefon. 

Återbetalning 
Ingen återbetalning av kursavgiften efter kursstart. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till 
återbetalning av kursavgiften. 

Betalning 
Du betalar din kurs till Fyrisgårdens bankgiro 5261-5226. Skriv deltagare och vad betalningen gäller. 
De flesta kurser ska betalas senast februari eller september månads utgång. I andra fall gäller uppgivet 
förfallodatum. 

Marknadsföring 
Fyrisgården fotograferar deltagare för att visa upp vår verksamhet i medlemstidningen, 
verksamhetsberättelse, hemsidan med mera. Skulle du ha något emot av att Fyrisgården använder 
foton där eventuellt ditt barn medverkar ber vi er att kontakta oss snarast. Hör du inte av dig utgår 
Fyrisgården per automatik att du ger ditt medgivande. 



 
 

 

Övrigt 
Ett visst antal deltagare krävs för att en kurs ska starta. Fyrisgården förbehåller sig rätten att ställa in 
kurser som får för få deltagare.  
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