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‘  
VEDLEGG 1 

 
STUDIEPLASS VED DEN NORSKE MYSTERIESKOLEN 2020-2022 

 
KONTRAKT 

 
ETTERNAVN: 
 
FORNAVN: 
 
PERSONNUMMER: 
 
BOSTEDSADRESSE: 
 
MOBILTELEFON:                                                         
 
E-MAIL: 
 
 
Det inngås med dette kontrakt mellom ovennevnte student og Damanhur University’s Mystery School. Nordens 
Lys AS er teknisk arrangør av skolen, og signerer på vegne av Universitetet.  
Kontrakten er bindende når begge parter har signert. Partene har følgende forpliktelser: 
 
Mysterieskolen forplikter seg til å  

- tilrettelegge for studiested og undervisning i henhold til gjeldende praksis for tilsvarende undervisning 
hos Damanhur University 

- gjennomføre 3 skoleår med avtalt pensum 
- benytte kompetente instruktører med god evne til å undervise på engelsk, norsk eller tolket til norsk 
- stille med studieveiledere 
- tilrettelegge for et godt studentmiljø og gode informasjonskanaler, inkludert jevnlige informasjonsbrev 
- oppbevare alle personopplysninger og behandle personopplysninger i henhold til norsk lov 
- presentere påfølgende års studieplan så tidlig som mulig, men senest 1. november forut for det aktuelle 

studieåret. Det gjøres oppmerksom på at endringer vil kunne forekomme.  
 
Studenten forplikter seg til å 

- gjennomføre 3 skoleår med avtalt pensum, hvor hvert fagnivå må gjennomføres før studenten kan delta 
på neste nivå  

- gjennomføre og betale tapt undervisning på et senere tidspunkt. Det gis 50% rabatt på fagets pris. 
- betale studiene i henhold til oppgitt 3-årig betalingsplan dersom ikke annet er avtalt. Det gis ingen 

refusjon ved uteblivelse fra studiene 
- gi skolen etterspurte personopplysninger 
- holde seg oppdatert på den informasjonen som til enhver tid gis fra skolen, og være spesielt 

oppmerksom på evt. nødvendige forberedelser før samlinger 
- møte opp på avtalt studiested i god tid før oppstart og følge undervisningen til den avsluttes, med mindre 

annet er avtalt med administrasjonen. Er studenten forhindret i å komme til avtalt tid, skal dette meddeles 
skolens administrasjon så snart situasjonen oppstår 

- behandle ervervet kunnskap med integritet og etisk forsvarlighet 
- overholde taushetsplikt i forhold til hva som deles i gruppa 

 
Eierrettigheter 
Mysterieskolen har eierrettighetene til formidlet pensum, og studenten forplikter seg å ikke anvende materialet i 
konkurrerende virksomhet uten tillatelse fra Mysterieskolen/Damanhur University. 
 
 

 
 

(Her setter 
Mysterieskolen 

inn bilde av deg ) 
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Økonomi 
• Depositum: Kr 2000 betales ved påmelding på Mysterieskolens nettside. Beløpet beregnes som delbetaling 

for 2. halvår 2022, og refunderes ikke ved avmelding eller hvis skoleløpet ikke fullføres. 
• Skolepenger faktureres og betales i henhold til følgende plan: 

1. år: Kr 12.250 senest 31. januar 2020 og kr 12.250* senest 30. juni 2020 
2. år: Kr 12.250* senest 1. januar 2021 og kr 12.250* senest 30. juni 2021 
3. år: Kr 12.250* senest 1. januar 2022 og kr 10.250* senest 30. juni 2022  

*) Se pkt nedenfor om evt. prisøkning 
 
• Avdrag: Det kan avtales spesielt hvis det er ønske om å dele innbetaling av skolepengene i flere avdrag. Ved 

mer enn 4 avdrag påløper kr 250 pr. avdrag i administrasjonsgebyr. 
• Tidligere kurs: For de som evt. allerede har gjennomført en eller flere utforskninger av Tidligere-Liv i 

Damanhur-regi, innrømmes et fradrag med kr 2000 pr. kurs. Øvrige gjennomførte Damanhur-kurs som 
inngår i Mysterieskolens pensum må repeteres. Dette fordi dette kurset ikke kan tas om igjen.  

• Tur til Italia: Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tur til Damanhur ca en uke hvert år kommer i 
tillegg. 

• Pris: Det tas forbehold om prisøkninger og økninger av €-kursen i forhold til den norske krone. 
• Renter: Ved manglende innbetaling vil renter påløpe i hht gjeldende lover. 
 
Kompetanse 
Mysterieskolens pensum er bygget opp for å fremme selvutvikling og personlig vekst. Studiet gir ingen vekttall 
eller formell studiekompetanse. Studiet gir heller ikke yrkeskompetanse eller adgang til selv å holde kurs i 
fagene.  

 
Ansvar 
• Mysterieskolen garanterer ikke for resultater av undervisningen.  
• Studenten deltar i skolens undervisning på eget ansvar, og må selv ta ansvar for eventuelle reaksjoner eller 

prosesser som måtte oppstå. Skolens studieveiledere, som vil følge undervisningen så langt det er mulig, 
kan kontaktes ved behov, også utenom den oppsatte studieplanen. 

• Studenten må selv tilrettelegge for å ta opp igjen tapt undervisning, og må være forberedt på å betale en 
eventuell merkostnad for å ta igjen nødvendig undervisning for å kunne følge neste nivå av undervisningen.  

• Mysterieskolen er ikke en erstatning for medisinsk eller psykologisk behandling (jfr. Lov om alternativ 
behandling av sykdom mv). 

• Adresseendring meldes skriftlig til Mysterieskolens administrasjonen. 
• Alvorlige brudd på etiske retningslinjer kan medføre utestengelse fra Mysterieskolen.  
 
Taushetsplikt 
Studenten har taushetsplikt om andre medstudenters personlige prosesser. 
 
Andre nødvendige opplysninger 
• Vedlagte egenerklæring om fysisk helse, livsnødvendige medisiner og allergier signeres og leveres. 
• Fødselssted: 
• Navn gitt ved fødselen: 
 
 
Sted/dato_________________________ 
 
For Mysterieskolen  
v/Nordens Lys AS Behandlings- og kurssenter 
 
 
Bente Thorvaldsen 
Daglig leder 

Sted/dato_________________________ 
 
 
 
 
 
Student 

             
 

                                  


