ETELÄ-KARJALAN VARHAISKASVATTAJA 2019, KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
LAPPEENRANTA-SALI, LAPPEENRANTA, 6.4.2019 KLO 9-16
1. PAIKKA
Koulutuspaikat sijaitsevat osoitteissa Villimiehenkatu 1 (Lappeenranta-sali ja Valtuustosali) ja Pohjolankatu 2 (Kimpisen koulun
lukiorakennus). Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Kaupungintalon pääovet sijaitsevat rakennuksen länsipuolella kansalaistorin tasolla. Autolla saapuessaan yleisö voi käyttää myös
kahden alemman kerroksen ovia joista pääsee pysäköintialueelle. Talossa on oma pysäköintihalli, joka palvelee yleisöä iltaisin ja
viikonloppuisin. Lähistössä on useita maksullisia pysäköintihalleja jotka palvelevat myös arkipäivisin.
https://lappeenrantaevents.fi/loader.aspx?id=5507a3e5-1c93-4b75-ae5b-13e3e28fcc5b
3. VAATESÄILYTYS
Vaatesäilytys tapahtumapaikalla on maksuton. Vaatesäilytysruuhkan helpottamiseksi bussilla tulevien kannattaa jättää
päällysvaatteet autoihin, mikäli niitä ei päivän aikana tarvita.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Kun saavut paikalle Lappeenranta-saliin, nouda aulasta henkilökohtainen nimikorttisi. Kortit on aakkostettu pöydille
vaatesäilytyksen viereen sukunimen mukaan ja ne toimivat pääsylippuina tapahtumaan. Muuta ilmoittautumista ei tarvita.
5. RUOKAILU
Varaa lounas ennakkoon ravintola Willhelmiinasta. Lounasruokailu tapahtumapäivänä on omakustanteinen. Pyydämme
ystävällisesti huomioimaan, että istumapaikkoja on rajoitetusti. Lounas sisältää salaatti- ja leipäpöydän, lämpimän ruoan sekä
jälkiruoan.
Lounas 12,50 € (sis.alv.)/henkilö
•
Vihersalaattia ja talon salaatinkastiketta
•
Lohikiusausta
•
Talon leipää ja levitettä
•
Jälkiruokana marjarahka
Lounastilaukset pyydämme ennakkotilauksella ke 25.3.2019 mennessä sähköpostiin: tanja.sinkkonen@fazer.com
Tilauksen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan yhteyshenkilön nimen, lounastajien määrän, mahdolliset erikoisruokavaliot sekä
haluamanne maksutavan. Lounasliput lunastetaan paikan päällä Lappeenranta-salin Lämpiössä sijaitsevasta
ennakkomyyntipisteestä. Maksutapana käy käteinen ja kaikki yleisemmät pankki- ja luottokortit. Jälkilaskutuksesta tulee sopia
erikseen ja laskutuslisää veloitamme 25,00 €/lasku.
Lounasta ei ole mahdollista tilata enää tapahtumapäivänä paikan päällä, jos sitä ei ole ennakkoon tilattu.
Iltapäiväkahvi sisältyy osallistumismaksuun ja tarjoillaan tapahtumapaikalla klo 14.20-15.00
IsoKristiinan-ostoskeskuksesta löytyy useita kahviloita ja ravintola
6. OHJELMA
Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen millekään luennolle. Lappeenranta-saliin saliin mahtuvat kaikki halukkaat, Valtuustosalin
luennoille ja Kimpisen koulun lukiorakennuksen juhlasalin toiminnallisiin osuuksiin kumpaankin 150 osallistujaa. Ottanette tämän
huomioon päivän suunnittelussa. Tapahtumaan on ilmoittautunut n. 620 osallistujaa. Huomaathan, että salien vaihto on
mahdollista vain taukojen aikana - ei kesken esitysten. HUOM! Kimpisen koulun toiminnallisissa osuuksissa on tarkoitus liikkua –
tämä kannattaa huomioida vaatteiden osalta. Vaatteiden vaihtoon paikan päällä ei ole mahdollisuutta.
7. NÄYTTELY
Tapahtumassa on n. 25 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin voi tutustua päivän aikana. Näyttely aukeaa klo 8.00.
Voit myös tehdä hankintoja näyttelystä niin kotiin kuin työpaikallekin.
8. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät tapahtumaa seuraavasta päivästä lähtien tapahtuman kotisivuilta osoitteessa www.varhaiskasvattaja.fi
9. PALAUTELOMAKE, UUDET IDEAT JA UUTISKIRJE
Muistathan antaa tapahtumasta palautetta, jotta tapahtumamme olisivat jatkossa entistäkin parempia. Palautekysely aukeaa heti
tapahtuman päätyttyä tapahtuman kotisivuilla. Otamme mielellämme vastaan varhaiskasvattaja-tapahtumien kehittämisideoita ja
koulutusaiheita kotisivuillamme. Sieltä pääset myös tilaamaan uutiskirjeemme.
10. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. ”Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus on
tapahtunut viimeistään 6.3.2019.” Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.

