
Registrering och logi 

Anmälning till kongressen sker på en online-blankett via länken Registrera dig på 

kongressens hemsida. OBS! Sista dagen för online-registrering är 1 augusti. Därefter blir 

det endast möjligt att registrera sig, och betala, på plats. Om du har frågor angående 

anmälningen ber vi dig kontakta kongressbyrån: nopsa2011@congrex.fi 

 

Deltagaravgifter 

 

 Före 16.5.2011 Efter 16.5.2011 

Kongressavgift* 240 € 350 € 

Festmiddag för icke-kongressdeltagare 60 € 60 € 

* Kongressavgiften inkluderar: deltagande i kongressen; kongressmaterial; lunch och kaffe; 

mottagning på Vasa stadshus; och festmiddag. 

 

Betalning 

(1) Kreditkort. Om du vill betala med kreditkort, debiteras kortet direkt då du anmäler 

dig. Du kan använda antingen Visa-, Euro- eller Mastercard. (2) Via bank. Om du vill 

betala via bank, skickar vi en faktura per post eller e-post. 

 

Bekräftelse av anmälan 

Bekräftelse sänds per e-post till deltagaren då betalningen är gjord. 

 

Avbokning 

Avbokning görs per e-post eller per telefax till kongressbyrån.  

Kostnader för avbokning. Om avbokningen kommit till kongressbyrån senast 31.5.2011, 

återbetalas deltagaravgiften samt hotelldepositionen frånsett avdrag för 

avbeställningsavgift om 50 EUR. Erlagd kongressavgift och hotelldeposition returneras 

inte om avbokning sker efter 31.5.2011. (Bokade tjänster som inte utnyttjas och 

evenemang som inte besöks gottgörs inte, även om detta beror på sen ankomst till eller 

tidig avfärd från kongressen.) 
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Logi 

 

Hotell Enkelrum/natt  Dubbelrum/natt 
Avstånd till 

kongress-

platsen  Standard Superior  Standard Superior 

Sokos Hotell Vaakuna 92 € 117 €  117 € 142 € 1,1 km 

Radisson Blu Royal 108 € –  128 € – 1,2 km 

Hotell Astor Wasa 95 € –  115 € – 1,3 km 

Hotell Kantarellis 100 € –  120 € – 1,2 km 

 

För förmånligare logi, kontakta Omena Hotell Vasa direkt via länken: 

http://www.omenahotels.com/se/ 

 

 

 
 

 

Bokningsschema 

Vi har bokat hotellrum för NoPSA-kongressen till specialpris. Alla hotell är centralt 

belägna, på gångavstånd från kongressplatsen. Du bör boka rummet via online-

registreringen för att kunna dra nytta av dessa specialpriser.  Priserna är angivna per rum 

Åbo Akademi 

Radisson Blu Royal Hotel 

Hotel Astor 

Hotel Vaakuna 
Stadshuset 

Hotel Kantarellis 

Omena Hotel 
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per natt och inkluderar logi, frukostbuffé, hotell serviceavgift och mervärdesskatt 

(moms). Vi bokar rummen i den ordning som ni anmäler er, så för att säkra logi efter 

eget val, rekommenderar vi att ni registrerar er så tidigt som möjligt. (Obs! Vi avråder 

från att kontakta hotellet direkt för bokning, eftersom kongressbyrån förhandsreserverat 

hotellrummen.) 

 

Hotelldeposition 

En deposition motsvarande en natt ska betalas på förhand  tillsammans med 

kongressavgifterna för att reservationen skall träda i kraft. Depositionen avdras från den 

slutliga hotellräkningen. Hotelldepositionen återbetalas om avbokning sker före den 31 

maj 2011. Eventuella avbokningar eller ändringar i bokningen skall göras skriftligen per 

e-post eller fax  till kongressbyrån. 

 

Bekräftelse och allmän information 

Ett bekräftelsebrev, som även  inkluderar hotellbokningen, skickas per e-post till 

deltagaren. Inga hotellvouchers behövs. Ange på anmälningsblanketten om ankomsten 

till hotellet är planerad efter kl.18:00, så vi kan informera hotellet om sen ankomst. 

Utcheckningen sker senast kl.12:00. 

 

Ändring av hotellbokning 

Om du har frågor eller vill ändra din bokning, ber vi dig kontakta kongressbyrån 

Congrex via e-post (nopsa2011@congrex.fi). 
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