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Praktiske oplysninger 

 

Tilmelding: 

Tilmelding til DPSPs kurser og seminarer sker elektronisk via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, 
email og medlemsnummer i DP. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter "først-til-mølle-
princippet", og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du optages på kurset, vil du inden 3 
uger efter tilmelding modtage en bekræftelse. Såfremt der er ledige pladser, er det muligt at tilmelde sig 
helt op til kursusstart. 

 

Venteliste 

Hører du ikke fra os inden 3 uger efter din tilmelding, er du indført på venteliste, og vi skriver til dig, hvis 
der bliver en ledig plads. 

 

Betaling 

EAN fakturering er ikke muligt. 

Kursusgebyr overføres via bank eller posthus, og der skal anføres navn og medlemsnummer i Dansk 
Psykolog Forening. Såfremt disse oplysninger mangler kan indbetalingen gå tabt. 

 

Afmelding 

Inden tilmeldingsfristens udløb kan der vederlagsfrit foretages afmelding (tilmeldingsfristen er anført ved 
de enkelte kurser og seminarer). Ved senere afmelding hæftes for hele kursusbeløbet. Hvis én fra 
ventelisten overtager pladsen, er kursusgebyret dog kun kr. 200 inkl. moms. Afmelding kan kun ske 
skriftligt til DPSPs sekretær. 
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Kursusbevis    

Der udstedes kursusbevis til de fleste arrangementer. 

Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal.  

Hvis fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af 
kursusbevis.  

Ved fravær mere end 10% af det godkendte timeantal, skal der tages stilling til fraværet. Der kan kun 
accepteres et fravær på over 10 %, hvis det er begrundet i force majeure.  

 

Aflysning 

Såfremt antallet af tilmeldte eller andre forhold efter DPSPs skøn nødvendiggør aflysning af 
kurset/seminaret, gives der hurtigst muligt besked via email. 

 

Ændringer 

DPSP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt ret til med kort varsel at 
flytte kursussted til andre lokaler i rimelig nærhed af oprindeligt annoncerede. 

 

Force majeure 

Ved force majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet. DPSP kan ikke hæfte for deltagernes opholds- 

og rejseudgifter, m.m. 


