
 

ANMÄLNINGSBLANKETT – SVEFI SOMMARKURSER 2019 

 

1. Kursval 

Kryssa för vilken sommarkurs du vill gå. Kurserna pågår mellan 15 - 19 juni 2019. 

□ Kreativt akrylmåleri (1100 kr) Kontaktperson:  Annika Kronqvist, annika.kronqvist@svefi.net  

□ Kurs i finska (600 kr) Kontaktperson:  Kontakta receptionen, info@svefi.net 

□ Kurs i svenska (600 kr) Kontaktperson:  Katarina Persson, katarina.persson@svefi.net 

□ Musikinspelning (600 kr) Kontaktperson:  Niclas Härlin, niclas.harlin@svefi.net 

 

Sommarkursen Sticka och virka har utgått, ansök gärna till vår stickhelg i sommar istället! Se 

www.svefi.net/stickhelg för mer info och program. 

 

2. Logi 

Du kan boka rum hos oss på www.svefi.net/hotell 

När du väljer rum, ange bokningskoden Svefikurs (med stort ”S” i början) för att få sänkta priser. 

 

3. Kost 

Kosten gäller endast de dagar sommarkurserna pågår, alltså 15 - 19 juni. 

□ Jag vill inte boka lunch eller fika. 

□ Jag vill ha lunch samt kaffe med fika, förmiddag och eftermiddag (140 kr/dag). 

□ Jag vill bara ha kaffe med fika, förmiddag och eftermiddag (50kr/dag). 

 

Ange i hur många dagar du vill ha din valda mat och/eller fika (max 5):   _____ 

 

Om du bokat lunch och vill ha särskild kost, ange hurdan här (ex. vegetarisk): 

 __________________________________________________________________________________ 

 

(Fortsätter på nästa sida) 

http://www.svefi.net/stickhelg


 

4. Personuppgifter och kontaktinfo 

Efternamn: ______________________________________ 

Förnamn: ______________________________________ 

Personnummer:  ______________________________________ 

E-post-adress:  ______________________________________ 

Telefonnummer:  ______________________________________ 

Mobilnummer:  ______________________________________ 

Postadress:  ______________________________________ 

Postnummer:  ______________________________________ 

Ort:  ______________________________________ 

 

Skicka in den här ansökan till nedanstående adress. Om du anmäler dig till Ljud och musik, skicka 

gärna med ett papper där du beskriver din musikaliska bakgrund (om någon). 

Sverigefinska folkhögskolan 

Torget 3 

953 32 Haparanda 

 

Observera: För att vi som folkhögskola ska kunna bedriva kurser via statsbidrag samt erbjuda dig en 

utbildning som är utformad utifrån dina egna förutsättningar behöver vi behandla vissa uppgifter om 

dig som person. I och med att du skickar in den här blanketten till oss godkänner du att vi registrerar 

dina uppgifter. Du kan läsa om vår registrering av personuppgifter på 

www.svefi.net/personuppgifter. 

 

Du kan kontakta oss på www.svefi.net | info@svefi.net | 0922 - 688 00. 

Du hittar även e-postadresserna till respektive kursledare om du vänder det här pappret. 

http://www.svefi.net/personuppgifter

