Årsmöte & Medlemsträff med Hjärtebarnsfonden Syd
28-29 mars 2020
Hjärtebarnsfonden Syd välkomnar sina medlemmar till Årsmöte samt
Medlemsträff den 28-29 mars. Medlemsträffen arrangeras på Kreativum Science
Center i Karlshamn lördag den 28 mars kl. 10:00 – kl. 16:00. När Kreativum
stänger för allmänheten kl. 16:00 kommer vi hålla vårt Årsmöte i deras lokaler
med start kl. 16:15. Gemensam middagsbuffé dukas fram efter årsmötets slut, ca
kl. 19:00. Övernattning sker på närliggande Best Western Hotell.
Pris för att delta är 300 kr/vuxen & 150 kr/barn. (Barn upp tom 5 år gratis)
Maxavgift per familj är 900 kr. I denna kostnad ingår: Inträde till Kreativum
Science Center, lunch på Kreativum, middagsbuffé på Kreativum samt
övernattning på hotell Best Western Hotell.
Önskar man delta endast på Årsmötet är detta kostnadsfritt.
Mer information gällande tider och aktiviteter under helgen kommer efter
anmälan.
Anmäl er senast 15 februari till e-mail: anmalan.hjartebarn@hotmail.com
Uppge följande vid anmälan:
- Antal vuxna, namn samt minst ett mobilnummer och e-mailadress
- Antal barn, namn samt ålder på barnen
- Behov av ev. specialkost (div. matallergier, vegetarisk kost)
- Övrigt som är bra för oss att veta t ex i samband med hotellbokning &
konferansanläggning t ex behov av rullstol etc.
Vi uppmärksammar er på att er anmälan alltid skall bekräftas tillbaka via email från arrangören. Har du inte fått någon bekräftelse på att du fått plats
på träffen inom 48 h, vänligen skicka din anmälan igen.
Anmälan till någon annan adress än ovan räknas ej!
Vi har begränsat antal platser på denna träff avseende Medlemsträffen med
övernattning. Platser tilldelas i den turordning anmälan når oss via emailadressen ovan och bekräftas. Observera att anmälan är bindande och
betalning skall göras till Hjärtebarnsfonden Syd senast 10 dagar efter mottagen
bekräftelse på plats. (Information om betalning sker i samband med bekräftelse).
Återbetalning för uteblivet deltagande/avbokning görs ej om det innebär kostnad
för Hjärtebarnsfonden Syd.

Välkommen önskar Hjärtebarnsfonden Syd!

