UUDENMAAN VARHAISKASVATTAJA 2020, KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
JÄRVENPÄÄ-TALO, PERJANTAI 7.2.2020 KLO 9-16
1. SAAPUMINEN
Järvenpää-talo sijaitsee osoitteessa Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää. Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Järvenpää-talon pysäköinnistä löydät tietoa täältä: https://www.jarvenpaatalo.fi/yhteystiedot/sijainti-ja-pysakointi/
3. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne löytyvät maksuttoman
vaatesäilytyksen luota tapahtumainfosta sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi tapahtumaan.
4. RUOKAILU (Huom! kaikki yhteydenotot ruokailua koskien suoraan ravintolaan)
Yhteystiedot: Fazer Food & Co. -ravintola Järvenpää-talo, myynti@jarvenpaatalo.fi ja puh. 020 729 6395
Ravintola avoinna klo 8.00 alkaen, myynnissä pientä suolaista ja makeaa, kahvia ja teetä, sekä lounasliput noudettavissa.
Tapahtumapaikalla buffetlounas klo 11.00-13.00 on omakustanteinen. Hinta 10,40 €/hlö. Pyydämme varaamaan lounaan etukäteen
15.1. alkaen täältä: https://shop.fazerfoodco.fi/jarvenpaatalo/performances
Lounasmenu 7.2.2020:
Kauden salaattisekoitusta (G, L, M, Veg)
Talon leipää ja levitettä
Jäävettä
Kasvis-kaalikääryleitä (G, L, M, Veg)
Puolukkasurvosta (G, L, M, Veg)
Chilipaahdettua kirjolohta (*, A, G, L, M)
Seesamjogurttikastiketta (A, G, L)
Paahdettuja juureksia ja perunaa (G, L, M, Veg)
Vadelma-punaherukka-kaurapiirakkaa (A, L), Vaniljakastiketta (A, G, L)
Lounas on laktoositon.
Iltapäiväkahvi sisältyy koulutuspäivän hintaan ja se tarjoillaan näyttelytilassa 2.kerroksessa.
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
5. OHJELMA
Se löytyy myös tapahtuman kotisivuilla www.varhaiskasvattaja.fi
Tapahtumassa on kaksi luentosalia – Sibelius -saliin mahtuvat kaikki osallistujat (560 hlöä) , Juhani Aho -saliin rajallinen määrä (n.
160) osallistujia. Ottanette tämän huomioon valintoja tehdessänne ja aikataulua suunnitellessanne.
6. NÄYTTELY
Tapahtuman yhteydessä järjestetään näyttely, jossa osallistujien kannattaa tutustua varhaiskasvatusalan näytteilleasettajien
tuotteisiin ja palveluihin ja tehdä hankintoja työpaikalle ja kotiin. Tutustu jo ennakkoon näytteilleasettajaluetteloon sekä näyttelyn
pohjakarttaan - löydät ne tammikuun alkuun mennessä tapahtuman kotisivuilta.
7. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät 10.2.2020 lähtien tapahtuman kotisivuilla
8. PALAUTELOMAKE, UUDET IDEAT JA UUTISKIRJEMuistathan 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 www.varhaiskasvattaja.fi. Sieltä
pääset myös tilaamaan uutiskirjeemme, jossa käsitellään varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita ja kerrotaan uusista
tapahtumistamme.
9. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti.Peruutusehdot: ”Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan
peruutus on tapahtunut viimeistään 7.1.2020. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö. ”
10. IDEA 2020 -KILPAILU
Osallistu IDEA 2020 -kilpailuun! Palkitsemme 3 parasta Vasu-aiheisiin liittyvää ideaa sisäänpääsyllä Varhaiskasvatus-messuille
Finlandia-talolle perjantaina 23.10.2020 sekä upeilla alan tuotteilla. Kilpailu avataan 1.1.2020 ja lisää tietoa siitä löydät sivuiltamme
www.varhaiskasvattaja.fi
11. MUUTA
Huomioithan hajusteyliherkkyydestä kärsivät osallistujamme ja vältät hajusteiden käyttöä tapahtumapäivänä, kiitos! Tapahtumassa
tullaan mahdollisesti kuvaamaan lähinnä yleisluontoisia tunnelmakuvia tapahtumasta. Jos ehdottomasti et
halua tulla kuvatuksi, ilmoitathan siitä erikseen Globexin infopisteellä kun noudat nimikorttisi.

