KYMENLAAKSON VARHAISKASVATTAJA 2022
KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
KUUSANKOSKITALO, LAUANTAI 11.6.2022 KLO 8-16
1. TERVEYSTURVALLISUUS
Osallistuthan tapahtumaan vain terveenä. Tutustu tarkemmin ohjeisiin Globexin sivuilla https://globex.fi/globexwp/korona-2020/

2. SAAPUMINEN
Kuusankoskitalo sijaitsee osoitteessa Kymenlaaksonkatu 1. Ovet aukeavat klo 8.00.
3. PYSÄKÖINTI
Tapahtumapaikan lähistöllä on pysäköintipaikkoja.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Rintaan kiinnitettävät nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne
löytyvät sisääntulokerroksessa portaiden alapäästä sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi tapahtumaan.
5. RUOKAILU
Lounas tapahtumapaikalla on vapaavalintainen ja omakustanteinen hintaan 10,50 euroa.
Lounas on tilattava etukäteen 2.6.2022 mennessä lomakkeella, joka löytyy osoitteessa:
https://globex-lv.creamailer.fi/survey/gnl79twuom3bg
Erityisruokavaliot tulee kuitenkin ilmoittaa jo 27.5.2022.
Etukäteen varatut lounaslipukkeet tulee noutaa tapahtumapaikan Cafesta klo 8:00-10:00. Ruokailu paikan päällä ei onnistu ilman
ennakkotilausta.
Alakerrassa sijaitseva kahvila on avoinna klo 8.00 alkaen. Sieltä voi ostaa kahvia / teetä sekä pientä suolaista ja makeaa syötävää.
Menu 11.6.2022 klo 11:20-12:30
•
Broilerikiusaus
•
Kasviskiusaus
•
Fetasalaatti
•
Coleslaw -salaatti
•
Leivät / patongit
•
Levitteet: Oivariini, tuorejuusto)
•
Juomat: vesi, mehu, kotikalja
Iltapäiväkahvi sisältyy koulutuspäivän hintaan ja tarjoillaan tapahtumapaikalla.
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
6. OHJELMA
Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen millekään luennolle. Luennot kulkevat osin kahdessa linjassa ohjelman mukaisesti.
Voikkaasalin luennoille mahtuvat kaikki osallistujat. Kokoustila Hirvelään mahtuu 45 osallistujaa. Ottanette tämän huomioon
valintoja tehdessänne ja aikataulua suunnitellessanne.
7. NÄYTTELY
Tapahtumassa on n. 23 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin osallistujien on mahdollista tutustua ja tehdä hankintoja.
8. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät 13.6.2022 lähtien tapahtuman kotisivuilta www.varhaiskasvattaja.fi ja siellä KYMENLAAKSO
9. PALAUTELOMAKE
Muistathan antaa tapahtumasta palautetta, jotta tapahtumamme olisivat jatkossa entistäkin parempia. Palautekysely aukeaa heti
tapahtuman päätyttyä tapahtuman kotisivuilla.
10. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti 12.5.2022. Ilmoittautuminen on voitu peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus on
tapahtunut viimeistään 11.5.2021. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
11. TAPAHTUMASTA OTETTUJEN KUVIEN KÄYTTÖ
Globex käyttää tapahtumassa otettuja kuvia nettisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissa. Mikäli tämä ei sovi sinulle, ilmoittaisitko
siitä minulle.

