
SUOMEN NEFROLOGIYHDISTYS R.Y. / Syyskokous 2021 / Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: 
https://registration.contio.fi/tavicon/Registration/Login?id=1019-T_1019-
61&mc_phishing_protection_id=28632-c4t0tk5se2ik60iralpg 

Ilmoittautumisaika päättyy 3.11.2021. Linkki lomakkeelle löytyy myös osoitteesta www.sny.fi. 

 

Osallistumismaksut, osallistuminen paikan päällä tai etäosallistuminen  
 

30.9.2021 mennessä 1.10. alkaen 

to-pe 11–12.11. 200 €  250 € 

to 11.11.  150 €  200 € 

pe 12.11.  100 €  150 €   

 

Osallistuminen on maksutonta eläkeläisille. Hinnat ovat alv 0 %, arvonlisäveroa ei peritä. 

 

Hinnat sisältävät kokoustarjoilut sekä illallisen.  

Pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumislomakkeella myös, haluatko osallistumistodistuksen, joka 

toimitetaan tapahtuman jälkeen sähköpostitse.  

Ilmoittautuminen, yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

Ilmoittautumislomakkeella yhdistyksen jäseniltä kysytään myös osallistuminen sääntömääräiseen 

vuosikokoukseen 12.11. klo 9:00-9:30. Sääntömääräiseen vuosikokoukseen ilmoittautuneille 

lähetetään erillinen osallistumislinkki Teams-kokoukseen. 

Majoitus 

 

Osallistujat voivat varata majoituksen suoraan Radisson Blu Marina Palacesta. 

 Huonehinnat/vrk: 

119.00 EUR / yhden hengen huone, Standard 129.00 EUR / kahden hengen huone, Standard  

124.00 EUR / yhden hengen huone, River view 134.00 EUR / kahden hengen huone, River view  

30.00 EUR / lisävuode aikuiselle 20.00 EUR / lisävuode lapselle 3-16v  

Hinnat sisältävät Super Breakfast – buffetaamiaisen (ALV 14 %), huoneosuuden ALV:n (10 %) 

sekä saunan. Hinnoista saa S-Card tai Radisson Rewards -kanta-asiakasohjelman edut. Muiden 

mahdollisten kanta-asiakasohjelmien edut eivät ole voimassa näiden varausten yhteydessä. 

 

Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksutapana hyväksytään käteinen, 

pankkikortti tai luottokortti.  

 

Varaukset voi tehdä puhelimitse ma-pe klo 8.00–20.00 +358 20 1234 700 (yksittäiset 

huonevaraukset) tai sähköpostitse: reservations.Finland@RadissonBlu.com. Kiintiötunnus 

https://registration.contio.fi/tavicon/Registration/Login?id=1019-T_1019-61&mc_phishing_protection_id=28632-c4t0tk5se2ik60iralpg
https://registration.contio.fi/tavicon/Registration/Login?id=1019-T_1019-61&mc_phishing_protection_id=28632-c4t0tk5se2ik60iralpg
http://www.sny.fi/
mailto:reservations.Finland@RadissonBlu.com


”SUOMEN NEFROLOGIYHDISTYS” pyydetään mainitsemaan erikoishinnan takaamiseksi. 

Kiintiö pienenee 30.9 lähtien, joten tehkää huonevarauksenne ajoissa. 

 

Huonekiintiöstä varauksen tehneet asiakkaat ovat vastuussa omista huonevarauksistaan ja 

veloitukseton peruutusaika päättyy yksittäisissä huonevarauksissa tulopäivänä klo 18.00. 

Saapuminen hotellille on klo 18.00 mennessä, huoneet luvataan käyttöön aikaisintaan klo 15.00. 

Myöhäisen saapumisen voi taata luottokortin tiedoilla tai yritystakauksella.  

 

Maksut ja vahvistukset 

Onnistuneesta ilmoittautumisesta tulee välittömästi ilmoitus sähköpostiisi. Jos olet ilmoittautunut 

maksullisena osallistujana, saat myös sähköpostin, jonka liitteenä on osallistumislasku.  

 

Etäosallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille keskiviikkona 10.11. ilmoittautumislomakkeella 

annettuun sähköpostiosoitteeseen.  

 

Peruutusehdot  

Kaikki peruutukset ja ilmoittautumista koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti kongressitoimisto 

Taviconille sähköpostitse kongressi.toimisto@tavicon.fi. 

 

Mikäli maksullinen osallistuminen perutaan kirjallisesti viimeistään 30.9.2021, osallistumismaksu 

palautetaan vähennettynä toimistokuluilla 30 €/hlö. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 

osallistumismaksua ei palauteta, ei myöskään peruuttamatta jääneistä osallistumisista. 

 

Osallistumisen voi kuluitta siirtää toiselle osallistujalle samasta organisaatiosta. 

 

Tiedustelut 

Mikäli sinulla on ilmoittautumiseen tai maksamiseen liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä 

kongressitoimisto Taviconiin sähköpostitse kongressi.toimisto@tavicon.fi tai puhelimitse 03 233 

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

 

 


