Kongress i Göteborg den 22-24 oktober 2021
Anmälan
Ombud (subventionerat pris)

Gäst (självkostnadspris)

Jag har behov av anpassningar. Svara på sidan 2 och 3.
Namn:…………………………………………………………………………………..
Adress:…………………………………………………………………………………..
Postadress:……………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………………………………………………………
E-post:………………………………………………………………………………….
Jag tillhör Afasiföreningen i:…………………………………………………………..

Deltagaravgift
Helpension boende i dubbelrum: 2 800 kronor per person för ombud, 3270 kronor för
gäst. För enkelrum utgår en extra kostnad på 525 kronor. Vi fakturerar avgiften.

Boende
Dubbelrum, gärna med………………………………………………
Enkelrum. Föreningen betalar extra avgift på 525 kronor per natt.
fredag 22

lördag 23 oktober

Extranatt torsdag 21 oktober till självkostnadspris. Enkelrum 1150
kronor, dubbelrum 625 kronor/person, 1250 kronor för dubbelrummet.
……………………………………………………………………………
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Deltagande under kongressen
Deltar under hela kongressen. Kostnad 2 800 kronor per person.
Inkluderar all kost samt logi i delat dubbelrum. 3 270 kronor för gäst.
Jag kommer senare/åker tidigare (ange här) ……………………….
Deltar som dag-gäst (lunch och fika/fikor ingår)
Fredag 670 kronor

Lördag 912 kronor

Söndag 365 kronor
Dag-gäst som vill delta på middag
Fredag middag (en rätt) är kostnaden 294 kronor
Lördag jubileumsmiddag (tre rätter) är kostnaden 530 kronor

Tillgänglighet och anpassningar
Det är viktigt att arrangemanget fungerar för alla. Anmäl därför om du har
särskilda behov för rörelsenedsättning, hörselnedsättning, kring kost, läsa
och skriva eller annat. Vid omfattande behov skicka gärna en bilaga med
information.

Läsa, skriva och räkna
Jag har svårt att läsa
Jag har svårt att skriva
Jag har svårt med siffror

Hjärntrötthet
Jag har hjärntrötthet

Rörelsenedsättning
Jag har halvsidesförlamning
Jag använder rullstol. Ange rullstolens mått………………………………
Jag använder rollator
Jag har med mig elmoped
Jag har behov av specialanpassat hotellrum (handikapprum)
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Hörselnedsättning
Jag har behov av hörselslinga

Allergier och specialkost
Jag har behov av specialkost (allergier, intolerans, vegetarian)
Gluten-intolerans
Laktos-intolerans
Jag är allergisk. Vilka allergier har du?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Vegetarian (äter ej kött, fisk och skaldjur)
Semi-vegetarian (äter ej kött men äter fisk och skaldjur)
Vegan (äter inget från djurriket)

Andra behov
Andra behov. Jag behöver detta för att det ska fungera för mig (skriv
egen text): …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Skicka anmälan
Anmälan ska vara inkommen senast den 17 maj till e-post info@afasi.se
eller adress: Afasiförbundet, Kampementsgatan 14, 115 38 Stockholm
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