Ludika Motorik
Abonemment
september 2018 - juli 2019

HVAD ER FORDELEN VED ET
MOTORIK ABONNEMENT ?

HVOR MEGET SKAL VI
BETALE?

Der er mange fordele ved at være medlem af

10 timer: 400 kr. = 4000 kr.

Ludika. En af dem er, at I vil have adgang til

15

professionel hjælp til meget

fordelagtige

timer: 350 kr. = 5250 kr. ( ekstra 5 timer til 150 kr. )

20 timer: 300 kr. = 6000 kr. ( ekstra 5 timer til 150 kr. )

priser.

F.eks. køber I 15 timer og er en Institution med 40 børn,
betaler I under 11 kr. per barn per måned!
Beløbet betales ved tilmelding.

HVORNÅR KAN VI BRUGE
TIMERNE?

HVAD HANDLER DET
OM?
Som medlem af Ludika har I adgang til en

Timerne gælder fra september 2018 til og med juli

række af muligheder og fordele.

2019. I August tegner vi et nyt abonnement til næste

Konsulenttimer

år. Timerne som ikke er brugt til 31/7/19, udløber.

uden ventetid

Tilmelder I jeres institution inden september har I

Professionel vejledning med faglig

hele året til at bruge timerne.

ekspertise og mange års erfaring
Forældre samtaler
Understøttelse af den pædagogisk praksis

HVORDAN BETALER VI ?

f.eks. Stimulation af børn med umoden
motorik
Mulighed for at bruge Ludikas faciliteter

info@ludika.dk og

til aktiviteter med børn.

Ved tilmelding send en e-mail til

Medlemsrabat til vores kurser, foredrag

oplys navn af institution/skole samt antal timer I har

og aktiviteter i motorisk udvikling og

valgt.

stimulering. f.eks. rabat til Motorikforløb

Betaling sker ved bankoverførelse og fakturaen sendes
per e-mail eller digital.

I kan vælge at bruge jeres abonnement til et af
vores tilbud eller kombinere flere muligheder,

Timerne kan bruges når betalingen er modtaget.

der

tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Er

Ludika Motorik Abonnement

noget for jer?

Kontakt os og får det bedste ud af det!

KUN 10 PLADSER .

Træningslokale
Smakkegårdsvej 71, 1 sal
2820 - Gentofte
Danmark

Center for Udvikling
www.ludika.dk
info@ludika.dk
+45 28924488

