Tervetuloa Lahteen
MUSIIKKIOPISTOJEN ja KONSERVATORIOIDEN
toimihenkilöiden vuoden 2022
valtakunnalliset koulutuspäivät
järjestetään paikallisten toimijoiden sekä
Suomen musiikkioppilaitosten liiton ja Suomen konservatorioliiton yhteistyönä.
Lahden musiikkiopisto ja Lahden konservatorio toimivat lähes naapureina
ja siksi molemmat järjestäjätalot tulevatkin kätevästi tutuiksi
tapahtuman osallistujille koulutuspäivien aikana.

Olemme varanneet tapahtumamme ajankohdaksi
torstain ja perjantain, 17. ja 18.3.2022.
Ohjelmaan on koottu informaatiota ajankohtaisista,
juuri meidän toimialaamme koskevista teemoista.
Samalla voimme seurustella ja verkostoitua
ympäri Suomea saapuvien kollegoiden kanssa.
Mikäli koronarajoitukset edelleen ovat voimassa
tapahtuman ajankohtana, edellytämme osallistujilta
voimassaolevaa koronapassia.
Tämä päätös on tehty sekä osallistujien turvaksi että
pienentämään tapahtuman peruuntumisriskiä.
Toivomme, että pääsemme vihdoin tapaamaan kasvotusten!
Parhain terveisin
Lahden konservatorio
Lahden musiikkiopisto
Suomen konservatorioliitto
Suomen musiikkioppilaitosten liitto

MAJOITUS

Olemme sopineet alennetut huonehinnat kolmeen hotelliin. Suosittelemme näistä huonekiintiön meille varannutta
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuonetta ykkösvaihtoehtona. Myös illallinen on siellä.
Kauppahotellissa on myös huonekiintiö, mutta Scandic hotellissa ei. Siellä sopimushinta on kuitenkin, välimyyntiehdoin, hyödynnettävissä myös 16.3. Tämä saattaa olla hyvä vaihtoehto kaukaa tuleville.

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Scandic Lahti City

Kiintiö: 100 huonetta eri kategoriota,
Hinnat:118 € - 155 € 1 hh / 133 - 175 € 2 hh

Huonetyyppi Standard
Hinta 99 € yhden hengen huone / vrk
119 € kahden hengen huone / vrk

voimassa ajalle: 17. - 18.3.2022
Osoite: Aleksanterinkatu 14, Lahti

Suoraan hotellista varattaessa varaustunnus

voimassa ajalle: 16. – 18.03.2022
Osoite: Kauppakatu 10, Lahti

on Musiikkioppilaitosten toimistopäivät
puh. 020 1234 655 tai
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi

Nettivaraukset osoitteesta:

Nettisivun kautta www.sokoshotels.fi
varaustunnus on: BMUSIIKKI22
(valitse oikea kaupunki ja majoituspäivät, varaustunnus syötetään kohtaan ”Varauskoodit” )

tai samalla tunnuksella puhelimitse tai
sähköpostilla

Huonehintoihin sisältyy aamiainen noutopöydästä
sekä S-Card –palveluedut henkilökohtaisen kortin
haltijalle (lisätietoja https://www.sokoshotels.fi/fi/
scard/).
Hotellihuoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo
15.00 jälkeen ja ne luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.

http://www.scandichotels.fi
bookingcode=BLAH160322

Puh.: +358 3 41081624
Sähköposti: lahticity@scandichotels.com
Huoneet ovat varattavissa 02.03.2022 mennessä
tai hotellin varaustilanteen mukaan.

Kiintiötä pienennetään 2.2. ja kiintiö loppuu
16.2.2022. Sen jälkeen sopimushinnat eivät ole
voimassa.

Kauppahotelli Grand

voimassa ajalle: 17. - 18.3.2022
Hämeenkatu 4, Lahti
Kiintiöt: 1 hh 10 kpl ja 2 hh 30 kpl (erill. vuoteet)
Hinnat: 1 hh 68 € ja 2 hh 80 € / huone
Sisältää aamiaisen.

Vain suorat varaukset: grand@avainhotellit.fi
tai 03 54400, varaustunnus: toimistopäivät

Kuluton peruutus saapumista edeltävänä päivänä klo
12 mennessä. Vastaanottomme palvelee: ma - la klo
6 - 18. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen, mikäli
saapuminen on annettujen aikojen ulkopuolella.
Kiintiö ja alennushinta on voimassa 15.2.2022 asti.

Lahden musiikiopisto ja Kauppahotelli Grand:
Hämeenkatu 4
Lahden konservatorio: Sibeliuksenkatu 8
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Scandic Lahti City
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KOULUTUSPÄIVIEN HINTA:
129 €
sis. valitsemasi koulutukset,
lounaat ja kahvit Lahden konservatoriolla,
sekä buffet-illallisen yhdellä ruokajuomalla
Lahden Seurahuoneella.

ILMOITTAUTUMINEN
llmoittaudu tästä linkistä viimeistään
15.2.2022
https://link.webropol.com/ep/toimistohenkiloston-koulutuspaivat-2022

Puhelintiedustelut 050 511 1061

(Sirkku Lehti-Permanto, Lahden konservatorio)

PERUUTUSEHDOT
•

Edullinen osallistumismaksumme edellyttää riittävää osallistujamäärää.

•

Pyydämme huomioimaan, että tilaisuuden osallistujilta saatetaan edellyttää koronapassia, mikäli sen avulla
voidaan turvata tapahtuman toteutus, jos kokoontumisrajoituksia on alueella voimassa tapahtuma-aikana.
Järjestäjät seuraavat viranomaisten turvallisuusohjeistuksia koronatilanteesta ja ne otetaan huomioon järjestelyissä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan tarvittaessa. Tapahtuman mahdollisesti peruuntuessa kaikki
osallistumismaksut palautetaan jo maksaneille.

•

Osallistujaa koskevat peruutusehdot: peruutukset 7.3.2022 asti kuluitta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
laskutetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan.
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