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Lapin Paistinkääntäjät r.y.

Hyvät Paistinkääntäjät
Kiireettömän kapitulimme ilmoittautuminen avautuu
18.5.
Elokuisen kapitulimme ilmoittautuminen
avautuu 18.5.2019 kello 9.00 ja
ilmoittautuminen tapahtuu
maksusuorituksineen suoraan netissä.
Kapitulipaketin maksuvaihtoehtoina on
verkkomaksu ja luottokorttimaksu.
Tutustukaa ennakkoon myös
peruuttamisehtoihin.
Kapitulin ilmoittautumislinkki löytyy
nettisivuilta kapitulit pääotsikon takaa
ilmoittautumisen avauduttua. Linkin takaa
löytyy myös englannin kieliversio:
LINKKI
Kapitulin ilmoittautumisen yhteydessä
kysytään tieto jäsennumerosta. Varaa näin
jäsenkorttisi näkyville
ilmoittautumistilanteeseen.
Ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittaudutaan myös installointi
tilaisuuteen. Installointiin on varattu
paikkoja 100 osallistujalle. Ilmoittautumisen
yhteydessä annetaan tieto odotettavissa
olevasta jäsenarvosta.
Huomioimme erikoisruokavalioissa
gluteenittoman ruokavalion sekä ruokaaineallergiat. Muista mainita nämä
tarvittaessa ilmoittautumislomakkeella.
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Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaudutaan myös perjantaina tarjolla olevaan
oheisohjelmaan. Oheisohjelmat ovat erillishinnoiteltuja ja ne maksetaan
Rovaniemellä saavuttaessa. Odotamme, että oheisohjelmaan ilmoittautuminen
on taholtanne sitova (osallistujamäärät rajattuja). Golf kilpailuun ilmoittautuvilta
toivomme myös mainintaa golf seurastanne.
Tapahtumakeskuksenamme toimii Rovaniemen keskustan Hotel Santa Claus.
Hotelli on varattu kokonaisuudessaan tapahtumavieraillemme.
Santa Claus.n rinnalla majoituskiintiö löytyy Arctic City Hotellista ja Arctic Light
Hotellista. Majoitukset kukin vieraistamme hoitaa itsenäisesti suoraan ao.
hotelliin. Kysy myös lisävuorokausia majoituksellesi.
M ikäli kapituliin ennakkon varaamasi majoitus vapautuu taholtasi,
muista perua varauksesi myös kyseisestä hotellista!
Kapitulissamme on tilaa 350 kapitulivieraalle. Toivomme kapitulimme tulevan
loppuun myydyksi ajan kanssa, mutta samalla toivomme mahdollisimman monen
halukkaan pääsevän vieraaksemme. Toivomme myös, että ilmoittautuminen
sujuu teknisesti ongelmitta.
Kapitulin valokuvaajana toimii Rovaniemeläinen valokuvaaja Marko Junttila.
Markon aiemmin ottamiin kuviin voi tutustua hänen nettisivuillaan.

Ohjelma ja kapitulin kulku
Kapitulipaketin hinta on 350 €/henkilö (ei sisällä vähenneyskelpoista alv.a).
Paketti sisältää osallistumispaketin, perjantain Diner Amical tapahtumapaketin
ruokailuineen,
lauantain
ohjelmallisen
osuuden,
lounaan
yhteistyöravintoloissamme ja Grand Dinner juhlaillallisen Hotel Santa Clausissa.
Perjantaille on tarjolla oheisohjelmaa erillishinnoiteltuna. Oheisohjelmiin
ilmoittaudutaan kapituli-ilmoittautumisen yhteydessä, mutta näiden palvelujen
maksu suoritetaan vasta paikanpäällä elokuussa Rovaniemellä.
Ohjelmarunko (pienet muutokset mahdollisia)
Perjantaina 23.8
Ilmoittautuminen Hotel Santa Claus
Lounas erillishinnoiteltuna

OHEISOHJELM AA
Oheistapahtumiin ilmoittaudutaan kapitulin ilmoittautumisen yhteydessä, mutta
maksu suoritetaan vasta paikanpäällä
Rotisseurs Golfkilpailu; erillismaksu 85€ (maksu paikanpäällä)
Santa Claus Golf, Golfkentäntie 43, 96600 Rovaniemi, www.santaclausgolfclub.fi
Kilpailumuoto: Pistebogey
* Muista merkitä golf -seurasi ilmoittautumisen yhteydessä.
08.00 Mahdollisuus vapaaseen harjoitteluun
8.30 Kilpailuinfo
9.00 Yhteislähtö
14.00 Lounas ja palkintojenjako golfglubilla
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Jokiveneristeily; erillismaksu 50€
Risteily Ounas- Kemijoella perinteisillä puuveneillä. Hinta sisältää lasin
kuohuvaa ja pikkupurtavan, pelastusliivit ja tarvittaessa sadeviitan. Opas kertoo
alueen uittoperinteestä.
Lähtö kello 11.00 ja paluu n. klo 12.00. Näe kesäinen Rovaniemi joelta!
M uistojen reitti opastettu kävelykierros Ounasjokivarressa;
erillismaksu 35€
2 tunnin opastettu kävelykierros Ounasjokivarressa. Hintaan sisältyy pientä
tarjoilua. Kesto 2 tuntia. Lähdöt kello 11.00 ja kello 13.00

Yhteinen Diner Amical ja tutustumisilta kello 19.00 alkaen Hotel Santa
Claus. Tapaamme Rovaniemen markkinoilla.

Lauantai 24.8
Aamiaiset hotelleissa.
Ilmoittautumispiste päivystää.
Ohjelmallinen osuus kello 10-11.30 Hotel Santa Claus. Vahvaa tietoa Lapin
matkailusta, Lapin ruokakulttuurista ja poroelinkeinosta.
Lounas yhteistyöravintoloissa (järjestäjän ryhmittelemänä) kello 12-14.
Installointi erikseen tapahtumaan ilmoittautuville kello 16-18 Hotelli Santa
Claus. Tilaisuudesta suora nettistriimaus (osallistujamäärä rajattu).
Grand Dinner kello 19.00 Hotel Santa Claus. Makumatka Lapin uniikin
ruoka-aitan antimien äärelle maistuvine juomineen.
Jatkot bilebändin tahdittamina.
Erikseen ostettavissa Lappilaista yöruokaa Hotel Santa Claus.

Sunnuntai 24.8
Brunssi Hotel Santa Claus. Brunssi sisältyy Hotel Santa Clausissa
majoittuville, muilta 20€/henkilö.

Kello 10.00 Suomen Paistinkääntäjät r.y. vuosikokous

Peruuttamisehdot: Tapahtumaan ilmoittautuneet ja kapitulipaketin
maksaneet saavat kapitulipaketin hinnan takaisin vähennettynä 25 € /
osallistuja toimistokuluilla, mikäli peruutus on tehty 20.6.2019
mennessä. M ikäli peruutus tapahtuu 20.7.2019 mennessä palautamme
summan josta on vähennetty -50%. Tämän jälkeen ilmoittautuneen
peruuttaminen ei pääsääntöisesti oikeuta korvaukseen.
Seuratkaa
myös nettisivujamme.
lapinpaistinkaantajat@gmail.com

Mahdolliset

tiedustelut

sähköpotilla

Informoimme vielä lähempänä kapituliin ilmoittautuneita mm. ohjelman,
pukeutumisen ja oheispalvelujen osalta.
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Tervetuloa tekemään kanssamme yhteinen hyvän
mielen, kiireetön kapituli
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Lisää tapahtumia, uutisia ja tietoa:
w w w .rotisseurs.fi

Osoitelähde: Paistinkääntäjien jäsenrekisteri
Paistinkääntäjät ry

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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