Hyönteisviikonloppu 22.–23.4.2017
Hyönteisviikonloppu luentoineen ja muine tapahtumineen järjestetään tänä vuonna
Helsingissä. Kokouspaikkana toimii Kallvikin kurssikeskus, jossa käytössämme on 220
hengen auditorio sekä viisi pienempää kokoustilaa. Lauantaina ja sunnuntain ohjelman
rinnalla järjestetään erilaisia workshoppeja. Lauantai-iltaa vietämme yhdessä
maukkaan iltapalan merkeissä. Haluttaessa voimme jatkaa yhdessäoloa aina
pikkutunneille asti. Lisää tietoa kokouspaikasta löydät www.kulttuurikeskussofia.fi.

OSALLISTUMISMAKSUT
• molemmat päivät 74 €
• lauantai 39 € tai sunnuntai 39 €
• Illallinen (uuniperunaa+sooseja) 17 €
Hinnat sisältävät kokousohjelman ja
–materiaalin sekä la ja su aamiaiset,
lounaat seisovasta pöydästä ja
iltapäiväkahvin kahvileipineen.
Kokousohjelman hinta ilman ruokailuja:
• molemmat päivät 15 €
• lauantai tai sunnuntai 10 €
MAJOITUS
• 2 hengen huoneessa 48 € / hlö / yö
• 1 hengen huoneessa 70 € / yö
• 4-5 hengen rantasviitissä 50 € / hlö/ yö
(kerätkää oma porukka sviittiin)
Mikäli haluat majoittautua jonkun tietyn
henkilön kanssa, mainitse siitä
ilmoittautumisen yhteydessä.
Voit myös halutessasi majoittautua
samaan ( / yö) hintaan jo perjantaina
(varaukset keskitetysti vain SPS:n
kautta).
HUONEPAIKKOJA RAJOITETUSTI
1hh huoneita vain 6 kpl – nopeimmille.
ILMOITTAUTUMISMALLI
- Pekka Perhostaja, Yökkösenkuja 2 A,
99999 Mittarila, puh. 999-1234567
- lauantai ja sunnuntai 74 €
- illallinen 17 €
- 2 hh huonepaikka 48 €
(yhdessä Kiitäjän kanssa)
Kaikki yhteensä 139 €

ILMOITTAUTUMINEN
Lähetä ilmoittautumisesi joko
sähköpostitse:
• perhosviikonloppu@luukku.com tai
postitse:
• Nina Ruuttu, Isonmastontie 2 as 1,
00980 Helsinki, viimeistään 31.3.2017
mennessä. Mainitse kaikki ne palvelut
jotka haluat ja jotka olet maksanut. Muista
ilmoittautua vaikka osallistuisit pelkkään
kokousohjelmaan ilman ruokailuja.
Muista myös mainita mahdolliset ruokaaineallergiat.
MAKSUT
Muista maksaa kaikki ilmoittautumisen
yhteydessä tilaamasi palvelut seuran
pankkitilille:
Suomen Perhostutkijain Seura /
OKO FI51 5780 3820 0246 92
viimeistään 31.3.2017 mennessä,
mieluiten kuitenkin samaan aikaan
ilmoittautumisesi kanssa. Ilmoita maksun
viestissä oma nimesi (ja muut maksamasi
henkilöt). Huomioithan, että
ilmoittautumisesi vahvistuu vasta kun olet
maksanut.

TARVIKEVÄLITYS
Kokouspaikalla toimii Hyönteistarvike
TIBIALE Oy:n tarvikemyynti sekä Seuran
tarvikevälitys.

