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JÄSENKIRJE 06/2019

"Minä lähden Pohjois-Karjalaan..."

 

Koulutuksen aiheena on "Stressi, hyvinvointi ja jaksaminen". Mikä aiheuttaa stressisi? Tee
suunnitelma stressiä aiheuttavien asioiden hoitamiseksi. Lepää riittävästi ja lataa akkujasi hyvällä.
Sopimusala-asiamies Jussi Hartikaisen koulutus sopii kaikille alasta riippumatta.
 

Lähtö perjantaina 6.9.2019 klo 13 bussilla Keskustorilta. Majoitumme Lomakeskus Huhmarissa,
jossa on erilaisia ja eri kokoisia 2-4 hengen loma-asuntoja. Lisämaksusta on mahdollista järjestää
rajoitettu määrä 1 hengen majoitustiloja. Omavastuuhintaan kuuluu kuljetuksen, majoituksen ja
koulutuksen lisäksi Vesimaailmakylpylä sekä useita ruokailuja Huhmarissa; perjantaina
buffetpäivällinen, lauantaina ja sunnuntaina aamiaiset sekä lauantaina lounas, päiväkahvit ja
päivällisbuffet. Sunnuntaina ohjelmassa myös hintaan kuuluvat opastettu vierailu Valamon
luostariin, lounas ravintola Trapesassa sekä viinehtimövierailu, sis. viini- ja viskikierroksen
Valamon omassa viinituvassa.

AIKA: Perjantai 6.9.2019 klo 13 - sunnuntai 8.9.2019 noin klo 22
PAIKKA: Huhmari (Polvijärvi) - Valamo (Uusi-Valamo)
OMAVASTUU: 60€/jäsen ja 200€/avec.
ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen
koulutusjaosto@gmail.com alkaen maanantaina 3.6.2019 klo 09:00, viimeistään kuitenkin
20.6.2019. Paikkoja on rajoitetusti.
 

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi, kaikkien osallistujien nimet sekä mahdolliset
erityisruokavaliot. Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden Tampereen Seudun
Pro ry:n tilille FI10 5730 0820 6929 17. Viitenumeron maksullesi saat vahvistuksessa. Maksu
pitää suorittaa 15.7.2019 mennessä. 

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärintodistusta

vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneiltä veloitamme tilaisuudesta koko

omakustannushinnan, 235 €/ hlö.

 

Lähde avecin kera tai yksin,
matkaseuraa löytyy iloisesta
joukostamme! Tervetuloa! 
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(toimistolla ei
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Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili - voit seurata meitä myös Instassa
hästägeillä #TreSPro #TreSProkouluttaa

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Pro ry:n jäsenrekisteri.

Noudatamme GDPR-asetuksia.
Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 

Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.
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