VARHAISKASVATUS-MESSUT 2018
KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
FINLANDIA-TALO, PERJANTAI 12.10.2018 KLO 9-16
1. SAAPUMINEN
Finlandia-talo sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ovet aukeavat klo 8.00 ja tapahtuma
päättyy klo 16.00.
2. PYSÄKÖINTI
Huomioithan, että pysäköinti Finlandia-talon pysäköintihallissa on maksullista.
3. 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.
4. LOUNAS- JA KAHVILIPUT (HUOM! KAIKKI YHTEYDENOTOT RUOKAILUA KOSKIEN SUORAAN RAVINTOLAAN)
Lounas tapahtumapaikalla on vapaavalintainen ja omakustanteinen. Mikäli aiot ruokailla tapahtumapaikalla,
suosittelemme ostamaan lounaslipukkeen etukäteen. 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 (kopioi linkki selaimeen):
https://www.lyyti.fi/reg/Varhaiskasvatusmessut_2018__Lounas_5279
Tilaa lounas 10.10.2018 mennessä.
Yli 20-hengen ryhmiä pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan Finlandia-ravintolan myyntipalveluun arkisin klo 9 – 16:
sähköposti: ravintola@finlandiatalo.fi tai puh. (09) 4024 500.
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
Finlandia-talon ulkopuolisia lounasvaihtoehtoja löytyy osoitteesta www.eat.fi
5. OHJELMA JA LUENTOMATERIAALIT
Ohjelma löytyy tapahtuman kotisivuilta www.varhaiskasvatusmessut.net. Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen
millekään luennolle. Finlandia-saliin mahtuvat kaikki, muihin saleihin rajallinen määrä osallistujia. Otathan toiset
huomioon etkä varaa paikkoja saleista etukäteen. Huomaathan että salien vaihto on mahdollista vain taukojen aikana
- ei kesken esitysten. Luentomateriaalit löytyvät tapahtumaa seuraavasta päivästä lähtien tapahtuman kotisivuilta.
6. NÄYTTELY
Tapahtumassa on noin 70 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin voit tutustua koko päivän alkaen klo
8.00. Voit myös tehdä hankintoja näyttelystä niin kotiin kuin työpaikallekin. Näyttely on avoinna koko päivän.
Näytteilleasettajaluettelon ja pohjakartta löydät tapahtuman kotisivuilta.
7. PALAUTELOMAKE
Otamme mielellämme vastaan palautetta tapahtumasta! Palautelomake aukeaa heti tapahtuman päätyttyä
tapahtuman kotisivuilla
8. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus
on tapahtunut viimeistään 12.9.2018. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
9. USEIN KYSYTTYÄ
Mikäli yllä olevissa tiedoissa ei ollut vastausta kysymykseesi, voit myös katsoa, löytyisikö se kohdasta usein kysytyt
kysymykset (kopioi linkki selaimeen): http://varhaiskasvattaja.fi/varhaiskwp/usein-kysyttya/

