4.-5.mai

EAP2017

Tartu

Eesti Arstide Päevad
4.–5. mail 2017 Tartus
Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2, TASKU)

Konverentsil osalejate registreerimine www.arstideliit.ee



registreerimise tähtaeg 20.aprill
hotelli saab soodushinnaga broneerida kuni 1.aprillini, vt teavet allpool

Osavõtja loetakse registreerunuks, kui osavõtutasu on õigeaegselt laekunud.

Osavõtutasu sisaldab pääsu konverentsile ja näitusele, konverentsi materjale ja toitlustamist.
4.mai õhtune pidu ERMis on eraldi tasu eest.
NB! Hilisemal registreerimisel, alates 1.aprillist on tasud kõrgemad.

osavõtutasu
2 päeva 105 EUR
1 päev
70 EUR
soodustused
EAL liikmed
2 päeva 65 EUR
1 päev 45 EUR
ENÜ ja Tartu AL liikmed
2 päeva 20 EUR
1 päev tasuta

alates 01.04.2017
125 EUR
80 EUR

alates 01.04.2017
85 EUR
55 EUR
alates 01.04.2017
40 EUR
10 EUR

(ülejäänu tasub piirkonnaliit)

Tallinna AL liikmed alates
2 päeva 20 EUR
1 päev 10 EUR
(ülejäänu tasub piirkonnaliit)

alates 01.04.2017
40 EUR
20 EUR

TÜ arstiteaduse põhiõppe üliõpilased alates 01.04.2017
2 päeva – tasuta
40 EUR
1 päev – tasuta
25 EUR


Pidu Eesti Rahva Muuseumis 4.mail kl 19
pilet
alates 01.04.2017
20 EUR
25 EUR

Osavõtu ja peopileti eest tasumine arve alusel vastavalt maksetähtajale.
EAL arveldusarved EE91 2200 0011 2013 9520 (Swedbank) või EE64 1010 1020 6126 1006 (SEB)
maksekorralduse selgitus: EAP 2017 ja arve number
Korraldaja Eesti Arstide Liit

Pepleri 32, Tartu 51010
www.arstideliit.ee

arstideliit@arstideliit.ee
7420 429
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Majutuse broneerimine
Koos registreerimise kinnitusega saadetakse osalejale märksõna, mida kasutades saate broneerida
majutust soodushinnaga hotellides Dorpat või Lydia.





EAP osalejad (v.a konverentsi esinejad ja kutsutud külalised) broneerivad majutuse ise ja
tasuvad majutuse eest ise hotellis.
Broneerimisel palume kasutada märksõna, mille saate koos EAP registreerimise kinnitusega.
Broneeringud palume teha kuni 1 aprill.2017, e-postiga:
info@dorpat.ee või reception@lydia.ee ja hotell saadab seejärel kinnituse 24 tunni jooksul.
Hilisemal broneerimisel kinnitame tube vastavalt vabade tubade olemasolule.

Dorpat (Soola 6)
 standard klassi tuba ühe inimese kasutuses 60,00 EUR/öö
 standard klassi tuba kahe inimese kasutuses 75,75 EUR/öö
Hinnad sisaldavad käibemaksu, rikkalikku buffet hommikusööki, parkimist, WIFI ühendust tubades,
ja kuni südaööni vaba sissepääs Tartu ööklubidesse, toakaardi ettenäitamisel.
Lisainfo www.dorpat.ee

Lydia (Ülikooli 14)
 klassik tuba ühe inimese kasutuses 98,40 EUR/öö
 klassik tuba kahe inimese kasutuses 123,20 EUR/öö
Hinnad sisaldavad käibemaksu, rikkalikku buffet hommikusööki restoranis Hõlm, WIFI ühendust
tubades,
ja piiramata spa lounge ning fitness ruumi kasutamine.
Lisainfo www.lydia.ee

Eesti Rahva Muuseumi eripakkumine EAP osalejatele: kogumajapilet 6 EUR



ERMi saate külastada vabalt valitud ajal 04.05 kl 10–19 või 05.05 kl 10–19,
piletite väljastamine lõpeb mõlemal päeval kl 18.00.
soodustuse saamiseks kasutage piletit ostes märksõna, mille saate koos EAP registreerimise
kinnitusega

Ainult 4. mail peol osalejatele:
võimalus külastada soome-ugri püsinäitust Uurali kaja koos giidiga.




giidituurid gruppidele toimuvad peo ajal, kestvus 1 tund, grupp kuni 30 inimest
osalemissoov märkida koos peole registreerimisega
kohtade arv piiratud!

Korraldaja Eesti Arstide Liit

Pepleri 32, Tartu 51010
www.arstideliit.ee

arstideliit@arstideliit.ee
7420 429

