PARASTA AIKAA
KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
FINLANDIA -TALO, HELSINKI, TORSTAI 25.10.2018 KLO 9-16
SAAPUMINEN
Finlandia-talo sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ovet aukeavat klo 8.00 ja tapahtuma päättyy klo 16.00
PYSÄKÖINTI
Huomioithan, että pysäköinti Finlandia-talon pysäköintihallissa on maksullista.
ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Rintaan kiinnitettävät nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne
löytyvät pääsisäänkäynnin läheisyydessä olevalta pöydältä sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi
tapahtumaan. Tapahtumassa on maksuton vaatesäilytys.
LOUNAS- JA KAHVILIPUT
Lounas tapahtumapaikalla on vapaavalintainen ja omakustanteinen. Mikäli aiot ruokailla tapahtumapaikalla, suosittelemme
ostamaan lounaslipukkeen etukäteen. Maksaminen onnistuu laskulla sekä verkkopankki- ja korttimaksulla.
Paikan päällä lounaslipukkeita myydään aamupäivän aikana kahvilapisteissä, ja lounaan voi myös maksaa tullessaan syömään.
Lounas ennakkoon ostettuna 14,00 eur ja paikan päällä ostettuna 16,00 eur
Lounas/kahviliput sekä menu löytyvät tästä linkistä (kopioi linkki selaimeen):
https://www.lyyti.fi/reg/Parasta_aikaa_2018__Lounas_0457
Tilaa lounas 23.10.2018 mennessä.
Yli 20-hengen ryhmiä pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan Finlandia-ravintolan myyntipalveluun arkisin klo 9 – 16 ja sposti: ravintola@finlandiatalo.fi tai puh. (09) 4024 500.
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
Iltapäiväkahvi sisältyy koulutuspäivän hintaan ja tarjoillaan tapahtumapaikalla.
Finlandia-talon ulkopuolisia lounasvaihtoehtoja löytyy osoitteesta www.eat.fi
LUENNOT
Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen mihinkään luennolle. Jokainen valitsee paikan päällä haluamansa luennon. Finlandia-saliin
mahtuvat kaikki, muihin tiloihin rajallinen määrä osallistujia. Luentojen lisäksi tapahtumassa on lyhyitä, tietoiskun omaisia suullisia
esityksiä sekä työnäytöksiä. Työnäytöksissä esitellään muistisairaan henkilön suunhoitoa, jalkaterveyden arviointia,
ihopistonäytteenottoa ja ikäihmisen hätäensiapua. Tapahtumassa on paljon ihmisiä, oten pyydämme joustavuutta ja toisten
huomioimista.
Tapahtumassa on noin 40 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin osallistujien on mahdollista tutustua koko päivän.
Ohjelman löydät tästä (kopioi linkki selaimeen): http://www.parastaaikaa.fi/ohjelma-1/
LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät tapahtumaa seuraavasta päivästä lähtien (kopioi linkki selaimeen): http://globex.fi/globexwp/parastaaikaa-2018/
PALAUTELOMAKE, UUDET IDEAT JA UUTISKIRJE
Muistathan antaa tapahtumasta palautetta, jotta tapahtumamme olisivat jatkossa entistäkin parempia. Palautekysely aukeaa heti
tapahtuman päätyttyä täältä (kopioi linkki selaimeen): http://globex.fi/globexwp/parasta-aikaa-2018/

LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus on
tapahtunut viimeistään 25.9.2018. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.

