Nolde Stiftung Seebüll, Besucherservice, D-25927 Neukirchen
Telefon +49 (0)4664–983930
Telefax +49 (0)4664–9839329
besucherservice@nolde-stiftung.de

BOOKNINGFORMULAR

Venligst sæt kryds:

 Kontant betaling

 Faktura

RUNDVISNING I NOLDE UDSTILLINGEN

 tysk |  dansk

 Voksne, Varighed 60 minutter: 800 DKK excl. 48 DKK entré (rabatpris) til museet
 Skoleklasser, Varighed 60 minutter: 720 DKK incl. entré til museet
 Børnehavegrupper, Varighed 45 minutter: 480 DKK incl. entré til museet
Maksimum antal deltagere: 25 personer pr. rundvisning

MALESKOLE (Gruppepriser incl. entré og materiale)

 tysk |  dansk

Individuell workshop
 Varighed 1-dags-arrangement (6 timer): 3840 DKK

 Varighed pr. ekstra dag (6 timer): 3360 DKK

 Varighed 1/2-dags-arrangement (3 timer): 3200 DKK
Minimum antal deltagere: 5 personer, : Maksimum antal deltagere: 15 personer
Maleskole til børn og unge

 tysk |  dansk

 Skoleklasser, 150 minutter: 1600 DKK
 Børnehavegrupper, Varighed 90 minutter: 720 DKK
Maksimum antal deltagere: 25 personer, Børnefødselsdag: 15 personer
Maleskoleprojekt skoleklasser og børnehaver
 Varighed 1. dag: DKK 3200

 tysk |  dansk
 pr. ekstra dag: DKK 2800

Maksimum antal deltagere: 15 personer
Den

______________

(Datum)

Kl. ______________________

Efternavn ________________________________
Firma/Skole
Adresse

Antal personer _____________

Fornavn __________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________

Postnr./by ________________________________

Telefon __________________________________

Telefax ___________________________________

Email ___________________________________________________________________________________
For reservation i gastronomien “Element”, venligst send email til info@element-seebuell.de eller ring til +49 (0)4664–983970
fra 1. marts til 31. oktober 2022, søn – fr 10-19, lør 10 - 20.
Almindelige aftalebestemmelser (AGB)
Ovennævnte tilbud gælder fra 01.03.2022 – 06.08.2022.
Af sikkerhedmæssige årsager er antallet af personer begrænset til 25 personer pr. rundvisning og individueller workshop,
børnefødselsdag og maleskoleprojekt af 15 personer. Ledige tidspunkter skal forespørges ved henvendelse på tlf. +49
(0)4664–983930 indenfor alm. arbejdstid (mandag til torsdag kl. 8-16). Museet holder åbent hver dag i perioden marts til
november kl. 10-18. Den telefonisk aftalte tid holdes reserveret i 10 dage efter fax- eller e-mail-forsendelse frem til
bindende booking. Museumspædagog vil blive oplyst på forhånd i forbindelse med den bindende booking. Tag venligst kontakt
med vedkommende for at afklare organisatoriske og indholdsmæssige spørgsmål samt hvis De har særlige ønsker.
Den bestilte rundvisning kan indtil 12 dage inden det aftalte tidspunkt frem gratis afbestilles igen telefonisk indenfor
arbejdstid (mandag til torsdag kl. 8-16). Rundvisningen påbegyndes på det aftalte klokkeslet. I fald af forsinkelse kan den
bestilte tid ikke forlænges. Ydelser, som er bestilt, men ikke taget i brug, vil blive faktureret.
I forbindelse med grupperejser skal buschaufferen og rejselederen (max 3 personer) ikke betale entré. Under besøg af
skoleklasser eller tilsvarende grupper er det hhv. de ledsagende lærere, der har opsynspligten på hele området samt i
lokalerne tilhørende Nolde Stiftung Seebüll; denne opsynspligt skal også iagttages under rundvisningen. For at kunne
foretage en bindende bestilling af en tilbud skal denne bookningformular inden for 10 dage efter henvendelsestidspunktet
tilbagesendes til Nolde Stiftung Seebüll i komplet udfyldt og underskrevet stand.
Information mht. Coronavirus:
Medicinske Mundbind er obligatorisk i bygningen. Bemærk venligst, at reglerne kan ændres.

___________________________________________________________
Underskrift, dato (Med min underskrift accepter jeg ovenstænde AGB)

