Inledande bestämmelser
§1 Avtalet syftar till att dokumentera kursdeltagarens anmälan till 1 dags make-up kurs i
regi av......................................................... och New Talent Model & Casting AB
samt deﬁniera parternas ansvar.
§2 Efter fullgjord kurs erhåller kursdeltagaren diplom.
Omfattning och ansvar
§3 New Talent Model & Casting AB ansvarar gentemot kursdeltagare genom att mottaga och registrera enligt § 8 och
§ 9. New Talent Model & Casting AB friskriver sig från allt ansvar avseende kursens upplägg, framförande
och innehåll samt.........................................................agerande och tillvägagångssätt.
§4.........................................................förbinder sig att
-Leda kursen och utbilda kursdeltagarna på ett fackmässigt och professionellt sätt.
-Tillhandahålla kursdeltagarna det make-up kit som ingår i kurspaketet
-Ansvara för att kursdeltagarnas eventuella klagomål och reklamationer behandlas på ett korrekt sätt.
§5 Kursdeltagarens anmälan är bindande och kursavgift är ej återbetalningsbar. I det fall kursdeltagaren ej fullt ut betalt
kursavgift enligt § 8 och § 9, har denna förbrukat rätten till kursplats och New Talent Model & Casting AB förbehåller
sig dels rätten att vidta inkassoåtgärder via Intrum Justitia AB för inkassering av resterande kursavgift och dels rätten att
väcka anspråk på ospeciﬁcerat skadestånd á 1 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring år 2000.
§6 Kursdeltagaren förbinder sig att närvara vid samtliga undervisningstillfällen, samt i tid, med risk att annars mista
sin plats och förbruka kursavgiften. Kursdeltagaren förbinder sig att under kurstiden och under sin vistelse
i kurslokalen följa kursledarens ansvisningar, ej störa ordningen eller tillföra lokalen, make-up verktygen eller andra
kursrelaterade föremål någon skada. I det fall kursdeltagaren överträder bestämmelserna i föregående mening mister
denne sin kursplats samt förbrukar sin kursavgift.
§7 Alla anspråk på ersättning och reklamationer avseende kursens innehåll, eller skador med anledning därav,
eller andra skadeståndskrav med anledning av kursverksamheten riktas endast mot.........................................................
Avgift
§8 Kursdeltagaren skall till New Talent Model & Casting AB utbetala 500 kronor i samband med anmälan till postgiro 941441-8
senast två dagar innan kursstart.
§9 Kursdeltagaren ansvarar själv för sina privata ägodelar.
Anmälan 1 dags make-up kurs
Jag har läst och förstått bestämmelserna i denna anmälan.
Anmälan är bindande.

Startdatum......................................................

Underskrift.........................................................

Namn.............................................................

Namnförtydligande............................................

Adress............................................................

Ort och datum...................................................

Postnr/ort........................................................
Telefon............................................................
Personnummer...............................................

