PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kongressen begynder med
kongresåbning tirsdag kl.
09.30 (kongressalen åbner fra
kl. 09.00) Kongressen varer til
kl. cirka 17.30, hvorefter der er
pause indtil kongresmiddagen.

Drikkevarer
Under hele opholdet vil der
være kaffe, the, isvand,
sodavand og frugt i forhallen
udenfor kongressalen.

Trådløst internet
Hotel Nyborg Strand tilbyder
gratis trådløst internet. Du
logger direkte på, når du er på
hotellets område.

Om onsdagen begynder
kongressen kl. 09.30 og
forventes at slutte kl. 13.00.

Kongresmiddag
Serviceforbundet er vært ved
kongresmiddagen, der begynder kl. 18.30 til velkomstdrink
med efterfølgende middag kl.
19.00 i restaurant ”Veranda”.

Kongressekretariatet
Kongressens sekretariat
holder til lige overfor kongressalen og er bemandet under
hele kongressen. Der vil dog
være lukket under kongresmiddagen.

Dit værelse
Hvis du er ankommet tirsdag
den 5. oktober, kan du få
udleveret din værelsesnøgle i
hotellets reception fra kl. 14.00.
Du bedes forlade dit værelse
onsdag den 6. oktober senest
kl. 10.30. Husk at aflevere
nøglen i receptionen. Bagage
kan placeres i hotellets
garderobe, som er ved siden
af kongressekretariatet.

Morgenmad onsdag
Hotel Nyborg Strand åbner
restauranten for morgenmad
kl. 07.00 og indtil kl. 10.00.

Frokost tirsdag og onsdag
Frokosten serveres i restauranten – der vil være skilte
– der viser hvor Serviceforbundet skal være. Til frokost
serveres en øl eller vand.

Til festmiddagen er der fri vin,
øl og vand ad libitum. Ønskes
stærkere drikke kan de købes
for egen regning i hotellets
bar. Du bedes afregne kontant.

Rygning
Hotel Nyborg Strand er røgfrit
indendørs. Ønsker du at
ryge, bedes du benytte de
udendørs arealer, hvor der er
afmærket, at rygning er tilladt.

Mobiltelefon
Du bedes slukke din mobiltelefon eller sætte den på
lydløs, så længe du befinder
dig i kongressalen og under
kongresmiddagen.

Kongreshilsener/gaver
Følgende organisationer
har sendt en hilsen til
kongressens delegerede:
Foreningen til støtte af
sygdomsramte erhvervsaktive
borgere
RI
Pluskort - Fagbevægelsens
Fordelsprogram A/S
Dansk Folkehjælp
PFA
ALKA
Min A-kasse

