
Madeira Leadership Seminar 2016/2017 modul 2,3,og 6.

Informasjon til alle interesserte og forhåndsregistrerte.

Fakta omkring seminaret:

Tid: Seminaret går fra tirsdag til tirsdag , til sammen en hel uke.. Dette er lagt opp slik at 
Norwegians flyruter fra /til Oslo passer med programmet. Vi får en helg midt i seminaret som
vi kan nyte til Madeira-opplevelser. Dere ordner selv fly/reiser slik at dere er på plass tirsdag  
om ettermiddagen.

Sted: Quinta Jardins di Lago – et lite og velrenomert hotell i en stor botanisk hage nær 
sentrum i Funchal. Se hjemmesider www.jardins-lago.com . Høy standard.

Prisen for en uke på hotellet: 965 Euro for enkeltrom m/ frokost og lunch. 

  1335  Euro for dobbeltrom m/frokost og lunch. Priser for vinteren 2016/2017

Det er naturlig å spise lunsj på hotellet siden vi jobber der.

Hotellet får navneliste i god tid fra meg når dere har bekreftet bindende påmelding ved 
innbetaling av studieavgift.  Frist 1. november for desember seminaret. Frist 1.desember for 
januar seminarene. 

Faglig innhold: Modul 2:Relasjonskompetanse. !0.-17.jan.2017. Maks 12 deltakere

                            Modul 3: Prestasjonshjelp. 6.- 13.desember 2016.Maks 12 deltakere

                            Modul 6: Tilpasset Ledelse, 17.-24.jan.2017. Maks 12 deltakere

Hvert seminar bygger på boka med samme navn.  Bøkene må leses før seminaret og tas med.
Undertegnede  vil lede og undervise på seminarene. 

Seminaret blir lagt opp med gruppeforelesninger/gruppedialog/ gruppeoppgaver. Noe av 
aktiviteten kan foregå utendørs i hagen om været er gunstig. Vi benytter dagen fra 09.00 til 
ca 16.00 til faglig arbeid.

Bindende påmeldingsfrist alle seminarene : 15.oktober. 2016.

Forhåndsbetaling: Kursavgiften på 10 000 kr. pr. deltaker må betales på forhånd. Faktura 
sendes de påmeldte etter 15.oktober. Innbetaling av studieavgift regnes som bindende 
påmelding til seminarene. Hotellet har strenge avbestillingsvilkår slik at jeg må be dere passe 
på disse vilkårene. Faglig bevis: Dere får faglig bevis på gjennomføringen av seminaret. 
Seminarene teller som moduler  i Relasjonsakademiet(se mine hjemmesider).

Med vennlig hilsen

Jan Spurkeland

http://www.jardins-lago.com/


                                                      


