ILMOITTAUTUMISOHJE
Suomen Hematologiyhdistys ry:n syyskoulutuspäivät 19. - 20.9.2019
Kokouspaikka: Hilton Helsinki Kalastajatorppa Hotel, Kalastajatorpantie 1, Helsinki
Luento-ohjelma: www.hematology.fi
Ilmoittautuminen
Pyydämme tekemään kaikki ilmoittautumiset (myös osallistumisen Get-together -juhlaan ja
illalliselle) sekä hotellihuonevarauksen sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää käyttäen.
Huomioittehan, että syyskoulutuspäivät on lääkeinformaatiota koskevien säädösten mukaan
tarkoitettu vain lääkäreille.
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta: www.hematology.fi tai tästä osoitteesta:
https://ilmo.contio.fi/tavicon/main.aspx?id=205
Osallistumismaksut
Yksi päivä, to 19.9. tai pe 20.9.
Kaksi päivää, to-pe 19. - 20.9.
Illallismaksu (jos vain illallinen)
Hinnat sisältävät alv 24 %.

16.8.2019 mennessä
200 €
260 €
150 €

17.8.2019 alkaen
250 €
310 €
150 €

Osallistumismaksu sisältää
Luento-ohjelman, kokousmateriaalin, sisäänpääsyn alan tuotteita ja palveluita esittelevään
näyttelyyn sekä lounaat, kahvit, Get-together -juhlan ja illallisen. Torstai-illan Get-together sekä
illallinen kuuluvat sekä yhden että kahden päivän osallistumismaksuihin.
Majoitus
Majoitusvaraukset Hilton Helsinki Hotel Kalastajatorpalta pyydämme tekemään ja maksamaan
kokonaisuudessaan rekisteröitymislomakkeella ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli hotellimajoitukseenne kuuluu öitä, jotka maksetaan eri laskulla, pyydämme teitä
varaamaan ne erikseen ja laittamaan tästä tiedon rekisteröitymislomakkeen hotellivarauksen
Huom-kenttään. Näin järjestelmä ei veloita erikseen varattua majoitusta, mutta voimme
välittää hotellille pyynnön, että voisitte majoittua samassa huoneessa koko oleskelunne ajan.
Majoitushinnat
1 hh/yö
Hilton Guest Room:
156 €
Hinnat sisältävät Hilton Breakfast Buffet -aamiaisen.

2 hh/yö
176 €

Mikäli huonevaraus perutaan kirjallisesti 16.8.2019 mennessä, varausmaksu palautetaan
vähennettynä peruutuskululla 20 € /henkilö. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista tai
majoitusvarauksiin tulleista muutoksista ei maksua palauteta. Huonevarauksen voi siirtää
kuluitta toiselle osallistujalle samasta organisaatiosta.
Maksut ja vahvistukset
Aikaisen ilmoittautumisen hinta on voimassa 16.8.2019 asti. Kaikki maksut tulee suorittaa
etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Onnistuneesta ilmoittautumisesta tulee välittömästi
automaattinen ilmoitus sähköpostiinne.
Kongressitoimisto Tavicon lähettää osallistumisvahvistuksen, kun ilmoittautuminen ja maksut
kokonaisuudessaan on vastaanotettu.
Maksutavat
Maksuvaihtoehdoiksi voit ilmoittautumisen lopuksi valita luottokortin tai laskun.
Laskuissa on kaksi eri vaihtoehtoa: "Lasku vahvistuksen liitteenä" tulee Teille heti sähköpostitse
ilman kongressitoimiston välikäsiä ja ilman laskutuslisää. "Lasku" lähetetään Teille
kongressitoimistosta, kun ilmoittautumisenne on käsitelty. Kongressitoimiston lähettämän
laskun laskutuslisä on 15 €. Lasku lähetetään ensisijaisesti pdf-liitteenä sähköpostitse, ellet
ilmoita muuta laskutusosoitetta.
Mikäli joudumme tekemään uuden laskun ilmoittautumisen yhteydessä annettujen
puutteellisten tai virheellisten laskutustietojen vuoksi, laskutamme jokaisesta uudesta laskusta
erikseen oman laskutuspalkkion.
Paikan päällä voi maksaa vain luottokortilla (Visa, Visa Electron, MasterCard, Eurocard) tai
käteisellä.
Ryhmän ilmoittaminen ja maksaminen
Kaikkien osallistujien osalta tulee täyttää sähköinen ilmoittautumislomake. Yhteinen maksu
voidaan hoitaa kaikilla yllä mainituilla vaihtoehdoilla. Pyydämme Teitä ilmoittamaan toiveenne
yhteismaksusta sekä kaikkien laskuun tulijoiden nimet sähköisen ilmoittautumislomakkeen
kohdassa “muuta huomioitavaa”.
Peruutusehdot
Kaikki peruutukset ja ilmoittautumista koskevat muutokset on tehtävä sähköpostitse
hematologit@tavicon.fi.
Mikäli osallistuminen perutaan kirjallisesti 16.8.2019 mennessä, osallistumismaksu palautetaan
vähennettynä toimistokuluilla 30 €/henkilö. Peruutetusta hotellihuoneesta veloitetaan
20€/henkilö. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista tai majoitusvarauksiin tulleista muutoksista
maksuja ei palauteta, ei myöskään peruuttamatta jääneistä osallistumisista. Osallistumisen voi
kuluitta siirtää toiselle osallistujalle samasta organisaatiosta.
Tiedustelut
Mikäli Teillä on ilmoittautumislomakkeeseen tai ilmoittautumiseen liittyviä kysymyksiä, olkaa
hyvä ja ottakaa yhteyttä kongressitoimisto Taviconiin sähköpostitse hematologit@tavicon.fi tai

puhelimitse 03 233 0400, projektipäällikkö Pia Banerjee-Rikkonen tai projektikoordinaattori Piia
Kumpuvaara.

