Regler om tilskud til kost og logi, kun for beskæftigede.
Hvis du har tilmeldt dig et AMU kursus og er berettiget til VEU-godtgørelse
samt har en samlet afstand på 120 km fra din bopælen til uddannelsesstedet
og retur, så har du mulighed for at søge tilskud til ophold (kost og logi).
Er du i tvivl om dine muligheder for ophold i forbindelse med dit kursus, så er
du velkommen til at kontakte uddannelses administrationen på: 89 50 33 00.
Du kan kun blive indkvarteret dagen før kursusstart, hvis du har en rejsetid på
2,5 times og derover til undervisningsstedet.
Der vil i beregningen af afstandsbetingelserne blive taget udgangspunkt i den
bolig, som du råder over nærmest uddannelsesstedet. For perioden 1. marts til
30. september kan boligen evt. være et sommerhus. Overnatning i egen
campingvogn og lignende udløser ikke tilskud.
Kollegiet i Ulfborg har et antal kursistværelser til rådighed, hvor du kan bo
gratis, hvis du opfylder ovennævnte betingelser for ophold. I perioder kan det
være nødvendigt at indkvartere dig på en af vore samarbejdsskoler, det er
også gratis, der må dog påregnes transport for egen regning.
Når disse er bookede, kan vi i en vis udstrækning mod delvis egenbetaling
tilbyde dig indkvartering på nogle udvalgte hoteller. Se vedlagte vejledende
prisliste.
Du kan som alternativ vælge selv at sørge for kost og logi, og mod
dokumentation få dækket udgifter hertil indtil et maksimum på kr. 500,- / dag.
Det er en betingelse at du opfylder ovennævnte betingelser for ophold. Det er
en faktura for overnatning som udløser retten til tilskud. (Faktura/fakturakopi
afleveres sidste kursusdag hos kursus administrationen.)
Ønsker du, at vi skal hjælpe dig med indkvartering, bedes du udfylde ”online”
tilmeldingsblanketten ”Book overnatning” senest en uge før kursusstart. Du
kan også samtidig med tilmeldingen til kurset i ”www.efteruddannelse.dk”
angive at du ønsker indkvartering, husk angive ankomstdato samt
kontaktoplysninger.
Du kan sende medfølgende skema retur med posten eller på e-mail:
Ophold_ulfborg@mercantec.dk
Ved udeblivelse i forhold til bestilt indkvartering, vil du blive opkrævet for
første overnatning (kr. 650,-).

Vejledende prisliste.

Indkvartering på Kollegiet i Ulfborg, enkeltværelse:
Overnatning, inkl. morgenmad, frokost og aftensmad i kantinen er gratis.
Indkvartering på hotel, enkeltværelse, (hvis du opfylder ovennævnte
betingelser for ophold):
Dagspris ca. kr. 300,00 – 500,00 / dag inkl. morgenmad, øvrig forplejning for
egen regning
Der tages forbehold for at kollegiet eller aftalehoteller kan være fuldt
optaget, samt prisændringer og ændrede regler.
Steen Møller Henriksen 24.februar2019

Mercantec
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Att: Logi Ulfborg

Tilmeldingsblanket til indkvartering
Navn og adresse:

Kommer dagen før kursusstart:

Cpr.nr.:

_____ (sæt kryds) dato:_______

(dokumentation for at du har en rejsetid på mere end 2,5 time skal vedlægges)

Kursusnr:

Kommer på dagen for kursusstart:_____ (sæt kryds) dato:_________
Jeg råder ikke over en ejendom som ligger tættere på uddannelsesstedet end ovenstående
adresse:
Ja ____ Nej ____

Undervisnings sted:

Jeg underskriver hermed på tro- og love, at jeg har opgivet korrekte oplysninger til
Mercantec. Ved udeblivelse i forhold til bestilt indkvartering, vil du blive

opkrævet kr. 650,00.
Dato:

Underskrift:

