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Generelle Betingelser i forbindelse med kurser, workshops, retreats m.v. hos Livetssted.dk.

!

Tilmelding, køb af billet, depositum, betaling, framelding og refusion
De fleste af mine kurser og workshops slås op i min kalender på hjemmesiden og hos billetto.dk.
Du køber din billet / betaler de fleste af mine kurser & workshops via billetto.dk.
Det er kun muligt at købe billet i døren / ved fremmøde efter aftale med mig.
Din tilmelding er bindende.
Ved framelding senest 14 dage inden kursus- / workshopstart refunderes 50% af det betalte beløb.
Der efter ingen refusion, men du er velkommen til at videresælge eller overdrage din billet til en anden.
Hvis Livetssted.dk aflyser kurset / workshoppen m.v. får du det indbetalte 100% retur!
Du bedes til alle mine kurser og workshops udfylde min tilmeldingsformular på min hjemmeside,
hvor du skal krydse af, at du samtidig med afsendelsen accepterer disse Generelle Betingelser.
Du modtager umiddelbart inden kurset / workshoppen nærmere info om indholdet, samt hvad
du bør medbringe m.v.

!

Generelle betingelser vedr. deltagelse på mine kurser, workshops, retreats m.v.
Du er selv ansvarlig for at medbringe det nødvendige udstyr, som det fremgår af kursus beskrivelsen / den udsendte
bekræftelse på din optagelse på kurset.
Du må gerne medbringe evt. nødvendigt “ekstra” udstyr i form af pude / meditations stol m.v., du har brug for i
forbindelse med din deltagelse på kurset, her under speciel forplejning ud over det vi leverer i form af frokost m.v.
Mine kurser er som udgangspunkt ikke terapi kurser, med mindre det tydeligt fremgår af kursus beskrivelsen. Dette
betyder at jeg forventer du kan tage hånd om din egen proces under vejs.
Jeg og mine assistenter er selvfølgelig behjælpelige med håndtering af de ting vi arbejder med, men foretager ikke terapi!
Du er selv ansvarlig for, at respekterer dine egne grænser og at du klart udtrykker dem over for mig og de øvrige deltagere.
Du er selv ansvarlig for, at du kun gør de ting der føles ok for dig.
Du er selv ansvarlig for, at respektere de givne retningslinier og instruktioner og udvise nødvendigt hensyn til de øvrige deltagere.
Og er indforstået med, at såfremt du ikke gør dette, kan du bortvises af mig uden refusion at din betaling.
Livetssted.dk forbeholder sig ret til at “ofre” det enkelte individ til fordel for gruppen... Dette betyder, at hvis du
bliver ved med (efter jeg har henstillet til dig om at ændre adfærd), at “bringe” gruppens energi ned på et lavere
niveau - og / eller bremser gruppens naturlige udvikling og flow, da kan du blive bedt om at forlade kurset... Såfremt
dette forhold skyldes en fejlvurdering hos Thor Sejer (Obelix) i forbindelse med vurdering af din egnethed til
deltagelse på et aktuelt kursus, så modtager du 100% af din betaling retur...
Vi accepterer ingen ofre eller at du lader dine frustrationer gå ud over andre!
Du er ansvarlig for din egen og andres sikkerhed!
Dette betyder, at på kurser hvor du er nøgen og seksuelt interagere med andre end din faste partner, der forpligter
du dig til at udvise en ansvarlig og sikker opførsel ved at oplyse om evt. seksuel overførbare sygdomme som du har
(i udbrud / der har været i udbrud), at du afspritter dine hænder imellem hvert intimt møde, bruge
engangshandsker, kondom m.v.
Du er som deltager ansvarlig for skader du med fortsæt eller uforsætligt påføre Kursusstedet, Kursus Arrangør,
Underviser, Assistenter og andre deltagere såvel som skader du måtte påføre inventar, udstyr, indretning og
ejendele der tilhøre disse og eller som disse har ansvaret for.
Ved din udfyldelse og indsendelse af din tilmeldingsformular, samt dit fremmøde på kurset / workshoppen
tilkendegiver du samtidig, at du har læst ovenstående betingelser vedrørende booking, betaling og deltagelse på
vore kurser, workshops, retreats m.v. Samt at du er indforstået med disse betalings- og deltager betingelsers indhold og at du
dermed har accepteret at efterleve disse.
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