POHJOIS-SAVON VARHAISKASVATTAJA 2021, KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
ITÄ-SUOMEN YLIOPIST0, SNELLMANIA-RAKENNUS, KUOPIO
LAUANTAI 4.12.2021 KLO 8.00-16.00
1. TAPAHTUMAPAIKKA
Itä-Suomen yliopisto, Snellmania-rakennus, Yliopistonranta 1 E, Kuopio. Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Kaikki kampuksen pysäköintipaikat ovat käytössä ja maksuttomia lauantaina.
3. VAATESÄILYTYS
Vaatesäilytys tapahtumapaikalla on maksuton. Vaatesäilytysruuhkan helpottamiseksi, bussilla ja autoilla tulevien kannattaa jättää
päällysvaatteet autoihin, mikäli niitä ei päivän aikana tarvita.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit, jotka toimivat pääsylippuina tapahtumaan. Nimikortit löytyvät vaatesäilytyksen
vierestä sukunimen mukaan aakkostettuina. HUOM! Kuopion kaupungin nimikortit ovat omana ryhmänään ja nimikoitu päiväkotien
mukaan.
5. RUOKAILU
Tapahtumapaikalla Ravintola Snellmania palvelee kahviona ja lounaspaikkana klo 8.30-14.00.
Lounasruokailu on omakustanteinen (hinta 10,90 €) ja tarjolla vain etukäteen tilanneille. Tilaukset on tehtävä 23.11. mennessä
tilauslomakkeella: https://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/kuopion-lounas/
Huom! Lounasta ei ole mahdollista ostaa enää tapahtumapäivänä paikan päältä, jos sitä ei ole tilattu ennakkoon.
Lounastilaus maksetaan Ravintola Snellmaniassa tapahtuma-aamuna klo 8:00 alkaen. Laskutus mahdollista vain ryhmille
(laskutuslisä 25 €)
Iltapäiväkahvi sisältyy osallistumismaksuun ja tarjoillaan ravintolassa ja näyttelyaulassa klo 14.20-15.00.
6. OHJELMA
Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen millekään luennolle. Isomman SN100 -salin luennoille mahtuvat kaikki halukkaat,
pienemmän SN200 -salin luennoille sen sijaan rajallinen määrä (125) osallistujaa. Ottanette tämän huomioon päivän
suunnittelussa. Tapahtumaan on ilmoittautunut n.450 osallistujaa.
Osallistu IDEA 2021– kilpailuun tapahtuman näyttelytilassa ja netissä: https://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/idea-2021/
Varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaisesti jaettu ideataulu odottaa juuri sinun parhaaksi kokemaasi käytännön
vinkkiä tai uutta ideaa samalla tarjoten sinulle muiden osallistujien vastaavia. Palkitsemme 3 parasta ideaa vapaavalintaisella
pääsylipulla mihin tahansa vuoden 2022 varhaiskasvatuksen tapahtumaamme (pois lukien johdon seminaari ja prosessikoulutukset)
sekä upeilla alan tuotteilla. Lisää infoa kilpailusta saat paikan päällä!
7. NÄYTTELY
Tapahtumassa on n. 15 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin voi tutustua päivän aikana. Näyttely aukeaa klo 8.00.
8. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät 5.12.2021 lähtien tapahtuman kotisivuilta osoitteessa www.varhaiskasvattaja.fi
8. TURVALLISUUS
Pyydämme osallistujia tuomaan mukanaan omat maskinsa ja huolehtimaan niiden oikeaoppisesta käytöstä koko tapahtuman ajan.
Tapahtumassa on esillä käsidesiä useissa pisteissä sekä rajallinen määrä kertakäyttöisiä maskeja.
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 4.11.2021.” Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö. Jos haluat vaihtaa
osallistujaa, ota yhteyttä sähköpostitse: diane(at)globex.fi

