Kursavgifter för 2013
Kursmoduler, avgifter och tider i AjA guideskola HB
Guideteknik
Första hjälpen
Sverigekunskap
Stockholmskunskap
Guidning i buss
Gamla stan och Slottet
Guidning i Gamla stan

Stockholms Stadshus
Vasamuseet
Historiska museet och vikingarna
Drottningholms slott
Sigtunakunskap
Uppsalakunskap
Gripsholms slott

Kostnad för varje kursmodul

SEK 1 500.-

Kursmodulerna består av minst en obligatorisk lektion, minst 12-15 timmar självstudier
och ett prov.
Varje kursmodul kan påbörjas vid valfritt tillfälle under året, måste dock avslutas inom 1 år
efter kursanmälan. Skulle utbildningen inte vara avslutad inom 1 år efter kursanmälan, debiteras respektive kursavgift på nytt.

Detta ingår i varje kursmodul:

Dokumentation och internetlänkar för respektive kursmodul.
Undervisning i klassrum eller på besöksmål.
Handledning under hela utbildningen.
Frågor som ska besvaras, varefter svaren bedöms och rättas individuellt tills alla frågor är rätt
besvarade.

Stockholmsguide

Följande kursmoduler leder till auktorisation som Stockholmsguide:
Guideteknik
Gamla stan och Slottet
Första hjälpen
Guidning i Gamla stan
Sverigekunskap
Stockholms Stadshus
Stockholmskunskap
Vasamuseet
Guidning i buss
Vid anmälan till ovan nämnda kursmoduler samtidigt är kursavgiften sammanlagt *SEK 8 000.* exklusive avgift för guidetillstånd i Stockholms Stadshus

StorStockholmsguide

Är du auktoriserad Stockholmsguide och deltar i följande kursmoduler leder utbildningen till
auktorisation som StorStockholmsguide:
Historiska museet och vikingarna
Uppsalakunskap
Drottningholms slott
Gripsholms slott
Sigtunakunskap
Vid anmälan till ovan nämnda kursmoduler samtidigt är kursavgiften sammanlagt

SEK 5 000.-

Grupprabatt

Är ni en grupp (minst tre personer) som önskar studera samma kursmoduler/kurs under
samma tid och vid samma tillfälle kan ni gärna fråga om en offert. Vi kommer då fram till en
ännu fördelaktigare kursavgift (exklusive avgift för guidetillstånd i Stockholms Stadshus).

Guidetillstånd Stockholms Stadshus

Guidestillstånd (giltighet 2 år) inklusive säkerhetsinstruktion om byggnaden
erhålls av Stadshuset endast vid två tillfällen under våren.

*SEK 4 000.-

* Nämnda uppgifter om guidetillstånd respektive avgift ges med reservation för ändringar från Stadshusets sida
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