KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ SATAKUNTA 2022
KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
TEKNOLOGIAKESKUS PRIPOLI TI 5.4.2022 KLO 8-16
1. SAAPUMINEN
Teknologiakeskus Pripoli sijaitsee osoitteessa Tiedepuisto 4, 28600 Pori. Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Pysäköinti tapahtumapaikan ympäristössä on mahdollista veloituksetta merkityillä paikoilla.
3. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne löytyvät INFO-pisteeltä
sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi tapahtumaan.
4. RUOKAILU (HUOM! KAIKKI YHTEYDENOTOT RUOKAILUA KOSKIEN SUORAAN RAVINTOLAAN)
Klo 8.00 lähtien on mahdollisuus aamukahviin omakustanteisesti.
Omakustanteinen lounas Ravintola Pripolissa buffetista hintaan 11,30 euroa / henkilö klo 11.10-12.20.
KAIKKI yhteydenotot sekä ruokalippujen tilaukset sähköpostitse 28.3.2022 mennessä: etappi@frescoravintolat.fi
Suosittelemme varaamaan lounasliput etukäteen. Etukäteen tilatut liput voi käydä lunastamassa klo 8-10 Ravintola Pripolista.
Maksuvälineinä käyvät epassi, lounassetelit, Edenred, sekä mahdolliset muissa FresCon ravintoloissa tehdyt sopimukset. Tilauksen
yhteydessä ilmoitetaan yhteyshenkilön tiedot, mahdollinen laskutusosoite, sekä viitteeksi viestiin tunnussana: 5.4. Pripoli
Aamulla Ravintola Pripolissa on myynnissä klo 8-10 rajallisesti lounaslipukkeita, jonka voi maksaa edellä mainituilla tavoilla.
Lounasmenu 5.4.2022:
Runsas salaattipöytä
FresCon leipäpöytä (myös gluteeniton)
Mango- kanaa (M, G)
Lihapyörykät & pippuri-kermakastikkeessa (L, G)
Kasviswokki (M, G)
Riisi / keitetty peruna / perunamuusia (L)
Kahvi
Iltapäiväkahvi klo 14.15-15.00 sisältyy koulutuspäivän hintaan ja tarjoillaan tapahtumapaikalla.
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
5. OHJELMA
Ohjelma löytyy tapahtuman kotisivuilla www.kehittyvavanhustyo.fi. Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen millekään luennolle.
Luennot kulkevat osin kahdessa linjassa ohjelman mukaisesti. Pripoli -salin luennoille mahtuvat kaikki osallistujat, Ajatus -salin
luennoille sen sijaan rajallinen määrä osallistujia. Ottanette tämän huomioon valintoja tehdessänne ja aikataulua
suunnitellessanne.
6. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät 6.4. lähtien tapahtuman kotisivuilla www.kehittyvavanhustyo.fi
7. NÄYTTELY
Tapahtumassa on n. 17 näytteilleasettajaa, joiden tuotteisiin ja palveluihin osallistujien on mahdollista tutustua ja tehdä hankintoja.
8. 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 vanhustyötapahtumien kehittämisideoita ja koulutusaiheita kotisivuillamme. Sieltä pääset myös
tilaamaan uutiskirjeemme, jossa käsitellään vanhustyön ajankohtaisia asioita ja kerrotaan uusista tapahtumistamme.
9. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, ”kunhan peruutus on
tapahtunut viimeistään 5.3.2022”. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
10. 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 tapahtumainfossa, kun noudat nimikorttisi.

