CORONA INFORMATION
Indholdet på denne side er baseret på de nuværende informationer fra
myndighederne og vil løbende blive opdateret i forhold til den aktuelle
situation, som hele tiden udvikler sig.
Undervisning og ophold i Martinus Center vil blive afholdt i fuld samklang med
Sundhedsstyrelsens anvisninger i forhold til hygiejne og afstand. Trygheden for
kursister, frivillige medarbejdere og ansatte er vores højeste prioritet.
Opdateret den 25. april 2020

FORÅRETS PROGRAM
– til og med fredag den 26. juni 2020
Forårets undervisningsprogram er helt aflyst, ligesom Terrassen og Cafeen er lukket.
Take Away fra Terrassen er dog åben visse dage i weekenderne. Hold dig orienteret om
menu og tidspunkter her og på Facebook
ÅBENT: Udlejning af værelser og sommerhuse – Booking her
ÅBENT: Frivilligt arbejde i begrænset omfang – kontakt

klintfrivillig@martinus.dk

Arbejdsugen forventes gennemført som planlagt fra den 13. – 22. juni tilmelding her:
klintfrivillig@martinus.dk

SOMMERKURSERNE
– fra den 27. juni til den 11. august 2020
Vi forventer at gennemføre hele sommerens kursusprogram. Undervisning og ophold vil
blive tilrettelagt efter myndighedernes anvisninger, så hensyn til gruppestørrelser,
afstande og hygiejne sikrer fuldt tryghed for alle.
Nærmere informationer om alt det praktiske bliver opdateret efterhånden som det
foreligger. Følg opdateringerne løbende her på siden og på Facebook. Desuden kan du
holde dig løbende orienteret med vores nyhedsmail.

HUSK AT TILMELDE DIG I GOD TID!
Vi kan ikke udelukke, at der bliver loft over antallet af deltagere, så vi opfordrer
til, at man tilmelder sig i god tid.

Tilmelding til sommerkursus kan i år kun foretages pr. mail eller telefon:
Booking e-mail: info@martinus.dk
Personlig betjening:
mandag – torsdag 9 – 12
Telefon +45 3838 0100
Kontakt os meget gerne
hvis du har spørgsmål
I denne særlige situation tilbyder vi

gratis tilbagebetalingsgaranti indtil dagen

før dit kursus starter – uanset årsagen. Du har således ret til at aflyse din
tilmelding uden begrundelse og uden at betale aflysningsgebyr.
Tilmelding for frivillige medarbejdere

EFTERÅRETS PROGRAM 2020
– fra den 12. august

Vi forventer at gennemføre efterårets program med undervisning, udlejning og
frivilligt arbejde.

Nærmere informationer om alt det praktiske bliver opdateret efterhånden som det
foreligger. Følg opdateringer her på siden og på Facebook.

