Praktiske oplysninger
Indkvartering
Indkvartering på Hotel Radisson Blu, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
(se https://www.radissonblu.com/en/hotel-aarhus) - fortrinsvis i enkeltværelser. Der er desuden mulighed
for indkvartering i dobbeltværelser samt deltagelse uden overnatning.

Parkering
I forbindelse med konferencen er det muligt at købe en parkeringsbillet til hotellets parkeringspladser.
Billetten koster 80 kr. og gælder hele weekenden. Billetten købes i hotellets reception.

Måltider m.m.
Konferenceprisen inkluderer alle konferencens arrangementer, entréer og måltider. Måltiderne omfatter
middag (én ret) og natmad fredag, morgenmad, frokost og festmiddag lørdag, morgenmad og sandwich
søndag. Derudover 1 øl/vand til middag og natmad fredag og til frokost lørdag, vand til frokost
søndag, formiddags- og eftermiddagskaffe lørdag samt formiddagskaffe og eftermiddagskaffe søndag.
Desuden velkomstdrink før festmiddagen lørdag, øl, vand og husets vin under middagen samt kaffe og te
efter middagen.

Pris
Medlemmer
Overnatning i enkeltværelse: kr. 4.750
Overnatning i dobbeltværelse: kr. 4.050
Deltagelse uden overnatning: kr. 2.750

Ikke-medlemmer
Overnatning i enkeltværelse: kr. 5.150
Overnatning i dobbeltværelse: kr. 4.450
Deltagelse uden overnatning: kr. 3.150

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal senest den 30. juni 2017 være modtaget af Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade
27D 3., 1463 København K.
Tilmeldingen kan også ske ved at sende en mail til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med de på
tilmeldingsblanketten nævnte oplysninger.
Når tilmeldingen er modtaget, udsendes bekræftelse og opkrævning.
Betalingen skal være indgået senest den 9. august 2017.

Forlænget ophold
Det er muligt at bestille værelser forud for eller i forlængelse af konferencen til særpris, dvs. 1.395 kr. for en
overnatning i enkeltværelse fra den 21. til den 22. september, 995 kr. for en overnatning i enkeltværelse fra
den 24. til den 25. september og 1.395 kr. og for en overnatning i enkeltværelse fra den 25. til den 26.
september. Værelserne skal bestilles direkte hos hotellet, tlf. 86 12 86 65 og afregnes individuelt med
hotellet. Husk at nævne, at I deltager i konferencen!

OBS!
Tilmelding til konferencen er bindende
Tilmelding er efter først til mølle princippet.
Der gælder følgende regler ved afbud:
Ved afbud til og med den 14. august 2017 betales 50 % af prisen.
Ved senere afbud betales hele beløbet!
Afbud sendes til Landssekretariatet, Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3., 1463 København K.
Tlf. 53 63 13 26
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

