Anmälan till BPW Swedens förbundskongress
den 12-13 april 2019 i Stockholm
Fyll i och skicka in, senast 15 mars till_ulrica.franzen@lecomfra.se, tfn 076-102 60 70
Namn ..........................................................................................................................................
Faktureringsadress .................................................................................................................
Mail . ............................................................................................................................................
Klubb . .........................................................................................................................................
Mobil ...........................................................................................................................................
Anländer, dag och tidpunkt . .................................................................................................
Pris: Kongressavgiften är 600 kr per person och gäller upp till fem personer per klubb.
I priset ingår middag fredag kväll, föreläsare, förmiddags- och eftermiddagsfika
samt lunch på lördag, resa och en övernattning i dubbelrum inklusive frukost.
Priset är subventionerat av BPW Sweden.
Kongressavgiften faktureras, viktigt att du fyller i formuläret. Anmälan är bindande.
Sätt ett kryss i rutan:

❏
❏
❏
❏

Jag deltar i konferensen 600 kr enligt överenskommelse med min klubb
Jag deltar på middagen den 12 april, 2-rätters middag inkl. vin
Jag deltar på konferensen lördag 13 april
Jag deltar på besöket Hallwylska Palatset, fredag 12 april, kl 16-17

Hotell: Var och en bokar sitt eget boende/hotell. Bidrag 800 kr/person för hotell (fem personer per klubb)
mot kvitto som skickas till kassören iluk@wagnermanagement.se med uppgift om konto för utbetalning.
Dela gärna rum med någon så räcker pengarna längre.
Förslag på hotel, (ligger i närheten av konferenslokalen på Mäster Samuelsgatan, nära Åhlens city):
Elit Hotel, Birger Jarlsgatan 29, 08-56622000, priser från ca 1.099 kr/natt
Scandic Continental, Vasagatan 22, 08-51734200, priser från ca 1.400 kr/natt
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, 08-50563200, priser från ca 1.400 kr/natt

❏

Ingår i BPW Swedens styrelse alternativt valberedning.

Din resa: Välj det färdmedel som passar dig bäst. Din resa fakturerar du också vår kassör.
BPW Sweden bidrar med max 1000 kr per person (fem personer per klubb) mot kvitto.
Deltagare från Luleå beviljas max 2500 kr per person.

Ytterligare deltagare förutom de fem från varje klubb (ordinarie pris)
Sätt ett kryss på raden:

❏
❏
❏

Jag deltar i middagen den 12 april, 2-rätters middag, inkl ett glas vin 650 kr
Jag deltar i konferensen lördag den 13 april, hela dagen till en kostnad 375 kr
Jag deltar i konferensen lördag den 13 april halvdag inklusive lunch till en kostnad 275 kr

Särskilda önskemål/allergier eller annan viktig information
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hjärtligt välkomna till en spännande helg i Stockholm!

