MERIPELASTUSSEURAN

53. valtakunnalliset koulutuspäivät 23.-25.3.2018
Suomen Meripelastusseuran 53. koulutuspäivät pidetään Tukholman risteilyllä, Silja Symphonyllä
23.-25.3.2018. Koulutuspäivien koko ohjelman kattava teema on turvallisuus, joka näkyy sekä
vierailevien asiantuntijoiden puheenvuoroissa että toimialojen foorumeissa. Koulutuspäivien
alustava ohjelma julkaistaan viimeistään tammikuun alussa Messissä ja Meripelastusseuran nettisivuilla.

Tervetuloa mukaan!
ILMOITTAUTUMINEN

Matkajärjestelyjä hoitaa matkatoimisto Matkapojat Oy. Matka varataan suoraan Matkapoikien nettivaraamosta.
Linkki nettivaraamoon julkaistaan joulukuun alussa Messissä ja Meripelastusseuran nettisivuilla.
Sitova ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 5.3.2018, jonka jälkeen nettivaraamo sulkeutuu.

HINNAT JA AIKATAULU

Silja Line m/s Silja Symphony - risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki.

Varhainen lintu madon nappaa tai ainakin edullisemman matkan.
Varaathan koulutuspäiväristeilyn ajoissa sillä Early Bird -hinnat
ovat voimassa ainoastaan vuoden 2017 loppuun!

LAIVA-AIKATAULU:
pe 23.3. Helsinki – Tukholma klo 17:00 – 09:45
su 25.3. Tukholma – Helsinki klo 16:45 – 10:30

HINNAT/HENKILÖ JA HYTTILUOKAT
Early Bird -hinnat 12/2017
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Hintaan sisältyy risteily valitussa hyttiluokassa, meriaamiainen ja Buffet-illallinen (meno-paluu) ruokajuomineen sekä koulutuspäivien ohjelma
ja kokouskahvit. HUOM! paluumatkalla Buffet –illalliskuponki on mahdollista vaihtaa myös avoimeen illallislippuun (arvo 38,50€), jonka voi käyttää
osamaksuna missä tahansa laivan ruokaravintolassa. Pöytävarauksia otetaan vastaan paluumatkalle etukäteen Buffetin lisäksi Tavolata
á la carte –ravintolaan. Lisämaksusta kokouslounas pe 23.3. klo 12.00 hintaan 18€/hlö. Kokouslounas on varattava etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

MATKAN MAKSAMINEN

Matkan ennakko- ja loppulasku lähtee ilmoittautumisen jälkeen varaajan sähköpostiin. Ennakkomaksu on 25% kokonaishinnasta ja se erääntyy
viikon päästä varauksen tekemisestä. Loppulaskun eräpäivä on 24.2.2018. Huom. peruutustapauksessa kulut 10 € / hlö lääkärintodistusta vastaan.

LIPPUJEN LUOVUTUS

Lippujen luovutus 23.3. klo 11.00 alkaen Siljan Olympiaterminaalissa, Olympiaranta 1, Matkapoikien lähtöselvityspisteessä. Lippuja luovutetaan
laivan lähtöön asti. Lippujen kanssa samassa kuoressa ovat matkaohjelma ja ateriakupongit.

MATKAN MUUTOKSET/ PERUUTUKSET

Matkaan liittyvät hytti- tai nimimuutokset on ilmoitettava suoraan Matkapojille puh. 010 2323 200 (ma – pe 09:00 – 17:00) tai sähköpostilla
ryhmat@matkapojat.fi . Jos olet estynyt matkustamasta, tulee varaus peruuttaa välittömästi. Peruutuskulut 20 € vain lääkäritodistusta (toimitettava
kahden viikon kuluessa lähtöpäivästä) vastaan, mikäli peruutus ilmoitetaan eräpäivän jälkeen. Tarkemmat peruutusehdot saa matkatoimistosta.

YHDISTYKSEN VIRALLINEN EDUSTAJA

Meripelastusseura korvaa 212 € yhdistyksen virallisen edustajan matkasta. Edustajan matka tulee varata Matkapoikien nettivaraamosta ja maksaa
ennen risteilyä. Korvauksen edellytyksenä on virallisen edustajan ilmoittaminen etukäteen ja edustajan osallistuminen koulutuspäivien ohjelmaan.
Virallinen edustaja tulee ilmoittaa Meripelastusseuran toimistoon 28.2.2018 mennessä (smps.toimisto@meripelastus.fi). Korvaus maksetaan
yhdistyksen tilille matkan jälkeen.

HUOMIOITAVAA

Yhdellä varauksella voi ilmoittautua enintään 9 henkilöä. Varauksesta lähtee 1 ennakko- ja loppulasku/varaus varauksen tekijän antamaan
sähköpostiosoitteeseen. Yhdistykset voivat edelleen koota oman yhdistyksensä osallistujat, jolloin yhdistyksen edustajan lähettää tiedot
ilmoittautuneista sähköpostilla osoitteeseen ryhmat@matkapojat.fi.
HUOM! Ryhmät laskutetaan yhdellä laskulla yhdistyksen edustajan antamasta osoitteesta. Nais- ja miespaikat ovat myynnissä nettivaraamossa
B-luokan hytteihin. Jos haluat varata puolikkaan hytin muusta hyttiluokasta soita varaus numeroon 010 2323 200 (ma – pe 09:00 – 16:00).
Samoin yhdensuuntaiset matkat tai Maarianhaminasta tulevat varaavat matkansa matkatoimistosta suoraan (puhelimitse tai sähköpostilla).
Matkatoimisto Matkapojat Oy:n yhteystiedot ovat puh. 010 2323 200 (ma – pe 09:00 – 17:00) ja sähköposti ryhmat@matkapojat.fi

VARAUKSET: Matkapojat Oy • Ryhmämyynti p. 010 2323 200
sähköpostilla: ryhmat@matkapojat.fi

