
 
 

TILMELDINGSBLANKET 

DSKOF ÅRSKURSUS d. 27. januar 2023 
Københavns Universitet. Blegdamsvej 3B, 2200 København N. 

 

Hvis du ikke er medlem, medfølger medlemskab af foreningen for 2023. 

*Hvis du allerede ER medlem for 2022, kan du spare kr. 50,‐ på deltagelse i årsmødet ved at indbetale medlemskontingent for 

2023 sammen med denne tilmelding. Hvis du ønsker dette, bedes du sætte kryds i ”+ 2023 kontingent” og indbetale kr. 2150 

kr. Normalpris for møde + kontingent er kr. 2200,‐ 

Ved tilmelding af mere end 2 personer, som ikke er medlemmer af foreningen, gives rabat for efterfølgende deltagere, således, 

at der betales 2200 kr. for de to første deltagere og 1850 kr. for følgende deltagere. Både tandlæger, tandplejere, læger, 

fysioterapeuter og andre interesserede faggrupper er velkomne. Det er dog kun tandlæger som kan blive medlemmer. 

Kursusafgiften er inklusiv forplejning svarende til programmet. 

 

Navn og e‐mail adresse (obligatorisk ‐ venligst brug blokbogstaver) på alle tilmeldte (venligst angiv, hvem 

der evt. betales medlemskontingent for) 

 

Navn og e‐mail _____________________________________________________________________________ 

  

Navn og e‐mail _____________________________________________________________________________ 

 

Adresse:  _________________________________________________________________________ 

 

EAN nr.:   ________________________________ Tlf.:______________________________________ 

 
Sidste tilmeldingsdato er d. 15. december 2022 på  dskof.dk@gmail.com 
Tilmeldingen er bindende og kursusafgiften skal være foreningen i hænde senest d. 21. december 2022 

Husk at oplyse navn(e) på deltagerne ved betalingen! 

 

 

Der kan skrives 5 CE points på jeres efteruddannelses‐regnskab efter aftale med tandlægeforeningen! 

Tilmelding foregår ved at sende udfyldt tilmeldingsblanket til ovenstående e‐mail‐adresse. 

Betaling kan foregå ved at overføre direkte til bankkonto: reg.nr. 1551 konto 3156149985. HUSK at anføre      NAVN på indbetalingen! HUSK AT 
MAILE TILMELDINGSBLANKETTEN UANSET HVILKEN BETALINGSFORM, DER ANVENDES! 
Man kan få tilsendt elektronisk faktura. Husk at opgive afdelingens/institutionens navn og EAN nr..  Ved betaling fra udlandet kan IBAN‐

nummer og Bic‐kode oplyses. 

Bemærk:  Programmet er med forbehold for ændringer pga. COVID-19 eller andre årsager. Ved restriktioner ifm. COVID-19, vil programmet 

gennemføres på Zoom med delvis tilbagebetaling af kursusafgiften. 

Antal:  Pris: 

 

Kursusdeltager, medlem (* + 2023 kontingent ☐ ) 

 

1850 kr./ *2150 kr. 

  

Kursusdeltager, ikke medlem 

 

2200 kr. 

  

Afgift for betalingsoverførsel fra udlandet 

 

350 kr. 


