PRAKTISK INFO FOR UDDANNELSER HOS KEY2BALANCE

Undervisningen foregår:
Al undervisning foregår hos Key2balance, St. Nørlundvej 4, 7361 Ejstrupholm, med
mindre andet aftales. Sygdomslære på massøruddannelsen, kan dog ske at foregå på et
dyrehospital, men så vil det oplyses i god tid. Online studie, foregår i eget univers samt i
FB gruppe.
Tilmelding og betaling:
Uddannelserne er ikke statsanerkendt og derfor er det en egen betalt uddannelse.
Betaler din arbejdsgiver, skal du blot påføre dette på tilmeldingen.
Du kan tilmelde dig uddannelserne ved at udfylde tilmeldingsblanketten.
Når du sender tilmeldingsblanketten til os i underskrevet tilstand, får du en bekræftelse
samt en faktura på depositum for valgte uddannelse. Når depositum er betalt, er du
sikret din plads på holdet.
Inden opstart skal det fulde beløb/ første rate være betalt.
Hvis du ikke kan starte op på/gennemføre valgte uddannelsen alligevel:
Din tilmelding til valgte uddannelse er bindende. Du har ret til at fortryde din tilmelding
op til 90 dage før uddannelsesstart, dog tilbagebetales depositum ikke.
Hvis dit afbud kommer senere end 90 dage før uddannelses opstart, kan vi desværre ikke
regne med at vi kan nå at afsætte pladsen til en anden. Derfor tilbagebetales depositum
ikke, og du vil blive opkrævet beløbet svarende til første afdrag på valgte uddannelse.
Bliver du syg og må afbryde din uddannelse, kan du deltage på valgte uddannelse på et
senere hold. Du er dog forpligtet til at betale min. 3 rater (Hunde- og kattemassøruddannelsen) og min. 2 rater på KST og Osteopati uddannelsen, ved afbrydelse
1/3 del inde i uddannelsestiden. Ved senere afbud opkræves den fulde uddannelsespris.
Online studier refunderes ikke når først du har modtaget linket til studiet.
Pris på online Anatomi og fysiologi studie
Online Anatomi og fysiologi er inkluderet i hunde- og katte-massør uddannelsen. Online
studiet kan dog også tages separat mens du venter på at komme i gang med din ønskede
uddannelse (Hunde- og katte- massør eller KST terapeut). Studiet er aktivt i 12 måneder
fra købsdatoen.
Prisen for online anatomi og fysiologi studiet er kr. 5.500,- Når du har betalt fakturaen,
modtager du et link til online studiet samt invitation til Facebookgruppen, hvor
spørgetimerne afholdes.
Pris på Hunde- og katte- massøruddannelsen:
Prisen for hele Hunde- og katte- massøruddannelsen er på kr. 35.000,- +
kr. 1.000,- til afsluttende eksamen. Depositum på kr. 6.000,- bliver opkrævet ved
tilmelding og restbeløb på kr. 29.000,- forfalder 30 dage inden opstart. Eksamensgebyret
forfalder 30 dage før eksamen.
Har du taget vores anatomi og fysiologi kursus før opstart på massøruddannelsen så
koster massøruddannelsen kun 30.500,-.
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Afdragsordning Hunde- og katte- massøruddannelsen:
Ønsker du en afdragsordning på restbeløbet, kan dette lade sig gøre via 5 rater á 6.400,-,
plus de 1.000,- i eksamensgebyr.
Priser på Kranio Sakral Terapi uddannelsen:
Prisen for Kranio Sakral Terapi uddannelsen er på kr. 21.000,-. Depositum
på kr. 5.500,- bliver opkrævet ved tilmelding og restbeløbet forfalder 30 dage inden
opstart. Depositum tilbagebetales ikke, men du har ret til at fortryde din tilmelding op til
90 dage før uddannelsesstart.
Har du allerede bestået Anatomi og fysiologi, eller er du uddannet Hunde- og kattemassør hos os, vil selve KST uddannelsen koste kr. 16.500,-, hvoraf depositum er på kr.
3.500,- og eksamensgebyr er på 1.000,-. Ved behov for reeksamen opkræves
eksamensgebyr igen.
Afdragsordning KST uddannelsen:
Ønsker du en afdragsordning på restbeløbet, kan dette lade sig gøre via 3 rater.
Priser på Osteopati uddannelsen:
Prisen på Osteopati uddannelsen er på kr. 22.500,-. Depositum på kr. 5.500,- bliver
opkrævet ved tilmelding og restbeløbet forfalder 30 dage inden opstart. Depositum
tilbagebetales ikke, men du har ret til at fortryde din tilmelding op til 60 dage før
uddannelsesstart.
Eksamensgebyr koster 1.000,-, der også opkræves igen ved behov for reeksamen.
Afdragsordning Osteopati uddannelsen:
Ønsker du en afdragsordning på restbeløbet, kan dette lade sig gøre via 3 rater.
Indstilling til eksamen, gældende for alle uddannelserne:
For at du kan gå til eksamen, skal du have gennemført alle moduler på den enkelte
uddannelse, og alle afdrag samt eksamensgebyr skal være betalt. Ligeledes skal alle
opgaver være afleveret og godkendt, inden for den aftalte tidsfrist. Ved bestået eksamen
overrækkes du et eksamensbevis. Vælger du ikke at gå til eksamen, vil du få et diplom
på gennemfør kursus.
Dette er inkluderet i uddannelsesprisen på den valgte uddannelse:
I uddannelserne indgår de relevante materialer så som:
• Kompendium på Massøruddannelsen
• Kompendium på Kranio Sakral Terapi uddannelsen
• Kompendium på Osteopati uddannelsen
• Udleveringskopier
• Online supervision og støtte i FB gruppe
• Te, kaffe og frugt
Litteraturliste:
Ud fra litteraturlisten, som du modtager ved tilmelding, kan du se hvilke bøger vi
benytter i undervisningen og hvilke der kan være gode at anskaffe sig inden
uddannelsesstart.
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Forventninger til dig som kursist:
Al deltagelse i undervisning er på eget ansvar, og du skal sikre dig at
din ulykkesforsikring dækker, hvis du skulle komme ud for et uheld.
Vi forventer at du stiller spørgsmål, deltager aktivt i undervisningen og hjælper med at
skabe et godt læringsmiljø sammen med dine medkursister.
Vi forventer at du overholder betalingsfrister, frister for aflevering af opgaver m.m.
Når du har tilmeldt dig uddannelser hos Key2balance, accepterer du samtidig vores
betingelser for tilmelding, betaling og deltagelse på holdene.
Persondatoloven (GDPR):
Vi følge GDPR reglerne. Derfor bedes du på tilmeldingen krydse af i om hvor vidt, vi må
tage billeder under undervisningen og benytte disse på Key2balance’s facebook side,
hjemmeside eller til senere undervisningsbrug.
Forplejning:
Du skal selv sørge for madpakke og drikkevarer. Der elkedel og servise til rådighed. Vi
serverer te, kaffe og frugt alle dagene. Der ligger en købmand 2 km væk, samt en Spar
små 8 km væk. Spar har forskellige færdigretter, salater m.m.
Overnatning:
Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning, findes der flere muligheder i
området. I enkelte tilfælde er det muligt at overnatte på uddannelsesstedet i medbragt
campingvogn ol. Der er mulighed for strøm til kr. 100,- pr. weekend.
Hund med på modul:
Vi kan med fordel øve lidt praktiske øvelser på egne hunde, særligt på de første moduler,
hvor det er rart at kende hunden man arbejder med. Det er dog vigtigt at din hund kan
med andre hunde, så den ikke føler sig presset eller udviser aggressiv adfærd.
Tæver i løbetid, kan ikke deltage på moduler, af hensyn til øve-hundene.
Hunde føres i snor på matriklen, og holdes på afstand af andre hunde. Du bedes holde
din hund i god afstand til vores hunde, hvis de er ude i deres indhegning. Der anvises
løbeplads på græsmark lidt nede af grusvejen.
Ingen hunde i varme biler, parkér i skyggen eller i hallen.

Vi ses til nogle spændende uddannelser J
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