KLITGÅRDEN FONDEN
Damstedvej 39, DK-9990 Skagen
CVR-nr.: 20 21 46 00

Bestillingsskema til refugie/symposieophold for forskere og kunstnere
Undertegnede bestiller herved ophold på Klitgården Refugium.
Jeg er:
UDFYLD VENLIGST SKEMAET MED BLOKBOGSTAVER

Fornavn(e) efternavn:
Evt. institution/organisation hvortil faktura skal stiles:

Adresse:
Postnr. og by
EAN-NUMMER:

CVR-NUMMER:

Telefon privat:

Telefon arbejde:

Ophold ønskes
Ankomstdato ……………………..
med ankomst (senest kl. 20.00) ……………..
Afrejsedato ….……………………
med forventet afrejse ca. kl. …………….……
Enkeltværelse ……………………………………………
Handicapværelse (enkelt) ………………………………
Mødelokale til max. 8 personer ……………………….. Mødelokale til max. 20 personer …………
Atelier ………………………………..
For symposier: Ønskes kaffe/kage formiddag (sæt kryds):
eftermiddag (sæt kryds):
Refugiet serverer sund og varieret kost. Undtagen i tilfælde af sygdom relateret til fødevarer
(kostplan bedes vedlagt) kan der ikke tages hensyn til specielle madønsker.
Åbningsperioder og priser fremgår på side 2 af dette skema.
Når opholdsperioden er aftalt, vil du få tilsendt en faktura på 75% af prisen som et depositum for
opholdet. Når denne faktura inden for en angivet frist er betalt, er reservationen endelig. I tilfælde
af at opholdet på dit initiativ bliver aflyst, væsentligt reduceret eller flyttet, vil depositummet, i det
omfang reservationen bliver overtaget af andre, kunne tilbagebetales.
Dato…………………………Underskrift…………………………………………………….

Skemaet eller en kopi af forsiden sendes til:
Klitgården Refugium
Damstedvej 39
9990 Skagen

Klitgården – Tlf.: 96 79 19 99 – Fax: 96 79 19 90 – E-mail: info@klitgaarden.dk

KLITGÅRDEN FONDEN
Damstedvej 39, DK-9990 Skagen
CVR-nr.: 20 21 46 00

2019
Klitgården er åben for både refugie- og symposieophold i perioden 7. januar til 18. december 2019.
Refugieophold er især for enkeltpersoner. Formålet med opholdet er at arbejde med et
forskningsmæssigt eller kunstnerisk emne.
Symposieophold henvender sig til forsknings- og højere undervisningsinstitutioner, kunstneriske
organisationer mv. med deltagerantal på højst 20 personer. Er der flere deltagere, kan Klitgården
arrangere overnatning andre steder i Skagen.

Priser og tilbud
For ovennævnte personkreds tilbydes ophold med fuld pension (undtaget er drikkevarer samt
ekstra forplejning).
Der forefindes linned og håndklæder.
Værelserne er forskellige, men alle værelser er forsynet med arbejdsplads.
Ti værelser er med direkte adgang til toilet/bad. Fire af enkeltværelserne deler to badeværelser.
Der er ikke radio og tv på værelserne, men i den fælles opholdsstue.
Der er på alle værelser betalingstelefon.
Overalt i huset er der mulighed for at koble bærbar computer på trådløst netværk (Wireless LAN).
Desuden råder huset over kopierings- og printfaciliteter.
Vinterpriser i 2019
Fra januar til den februar og fra november til december.
Enkeltværelse
kr. 1.040,00
Sommerpriser i 2019
Fra marts til oktober.
Enkeltværelse
Priser hele året
Mødelokale (max. 8 pers.) pr. dag
Mødelokale (max. 20 pers.) pr. dag

kr. 1.340,00

kr. 525,00
kr. 750,00

Atelierpris i hele perioden for ikke-logerende kunstnere:
1 dag:
kr. 400,00
1 uge:
kr. 2.500,00
14 dage:
kr. 3.500,00
1 måned:
kr. 4.500,00
Alle priser er inklusiv moms. Der tages forbehold for prisstigninger.
TIDSPUNKTER FOR MÅLTIDER: MORGENMAD: 08.30, FROKOST: 12.30, MIDDAG: 18.30.
Hvis vi ikke kan efterkomme dit ønske om opholdsperiode, vil vi så vidt muligt søge at kontakte dig
telefonisk for at undersøge, om vi sammen kan finde en anden periode.
E-Mail: info@klitgaarden.dk
Web: http://www.klitgaarden.dk
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