Takk for henvendelsen. For å kunne behandle forespørsel om besøk og hospitering
ved Montebellosenteret, må skjema og bestillingsliste fylles ut og returneres.
Behandlingstid ca 5 uker.
Henvendelsen gjelder (sett kryss):
 Hospitering, praksis eller dagsbesøk for enkeltperson
 Dagsbesøk for grupper - husk å fylle ut bestillingslisten side 2.

Dagens dato:____________

Beskriv kort hvilket formål dere har med besøket:

Beskriv kort hvem du/dere er:

Fyll ut aktuell rubrikk
Dagsbesøk for grupper:

Hospitering/praksis/dagsbesøk enkeltperson

Dato:____________ Tidspunkt:____________

Dato fra ___________ til ___________
Pris hospitering/praksis/besøk: kr 250,- pr. dag.

Antall personer: _________
Vi ønsker fortrinnsvis onsdager mellom
kl. 10.00 – kl. 15.00.
Annet tidspunkt kan være vanskelig å legge til
rette for oss, siden vi har mye egenaktivitet i
huset og ikke ønsker å forstyrre kursvirksomhet.

Ønsker du overnatting:
 Nei
 Ja
Pris overnatting: kr 350,- pr natt inkl. frokost.
Måltider kan kjøpes.
Jeg betaler selv 
evt. fakturaadresse hvis annen betaler:

Priser for dagsbesøk: se side 2.

______________________________________

Kontaktperson: Vi ønsker å få navn, telefon og epostadresse til personen som er ansvarlig for besøket.
Navn: ____________________________________
Adresse og postnr./-sted: ____________________________________________
Tlf. (mobil): ________________

E-post: ________________________________

Utfylt skjema sendes til post@montebello-senteret.no
eller pr post til Montebellosenteret, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali

Basisopplegg til program for besøket kr. 1.750,- for grupper mellom 5 og 30 personer
Hvis besøksgruppe er større enn 30 personer: ______ ekstra antall personer à kr 50,- pr pers.
Vi tilbyr et basisopplegg som inneholder: Besøk, informasjon om Montebellosenteret og en ”liten smak av
Montebello” (smoothie og fruktrull). Opplegget varer ca. 2 timer og koster kr 1.750,- inntil 30 personer.
Pris utover 30 personer: kr 50,- pr person.

Ekstra bestilling faglig foredrag
Faglig foredrag, kr 2.000,- pr foredrag
 «Mat og måltider ved Montebellosenteret» ca. 1,5 time
 «Kosthold og kreft» forebygging, kosthold under kreftsykdom og kosthold for kreftoverlevere. 2 timer
 «Kosthold ved kreftsykdom» 1 til 2 timer, avhengig av detaljnivå på diagnose.
 «Livskvalitet og levekår! En kollisjon som fører til sosial smerte?» 2 timer
 «Arbeidsliv etter kreftbehandling» 2 timer
 «Pårørende - endringer som følge av kreft» 1 time
 «Fatique/tretthet» 1 time
 «Kreft og fysisk aktivitet» 1 time
 «Bevegelsesglede – en treningsøkt» 1 time

Ekstra bestilling bevertning
 Kaffe/te med kake
 Kaffe/te med 2 (1/2) rundstykker m ost
 Oppskåret frukt + nøttemiks og smaksvann
 Jordbær og rabarbradrikk + Montebello kjeks.
 Lunsjbuffet og kaffe

75,- pr pers.
75,- pr pers.
50,- pr pers.
50,- pr pers.
175,- pr pers.

Annet:

Kontaktperson

Vennligst gjenta kontaktinfo til personen som er ansvarlig for besøket. Vi sender samlet faktura etter besøket.
Navn: ________________________________

Tlf (mobil): ________________

Fakturaadresse: _________________________________________________________________
Utfylt skjema, inkl. bestillingsliste, sendes til
post@montebello-senteret.no eller i post til Montebellosenteret,
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali

