
Iš anksto užsisakę pietus dalyviai - registracijos metu turimą „Karštas patiekalas”
bilietą iškeiskite į pietų kuponą, kurį atėjus laikui galėsite iškeisti į norimą karštą
patiekalą. Pietūs vyks lauke šalia viešbučio. Galėsite pasirinkti pietus pagal savo
poreikius (mėsa, žuvis, daržovės). Viešbučio gyventojai pietus gali valgyti savo
kambariuose.
Neužsisakę pietų dalyviai pietauti galės lauko restorane, tačiau atkreipiame dėmesį,
kad pagal tuometinį užimtumą ir įprastą patiekalų gaminimo trukmę gali tekti
palaukti ilgiau. Negalime užtikrinti, jog pietų pertraukos metu lauko restoranas spės
aptarnauti visus. Mūsų rekomendacija: užsisakykite maitinimą iš anksto nusipirkdami
bilietą “Karštas patiekalas” už 10 Eurų.

Konferencijos metu bus filmuojama ir fotografuojama, todėl atvykdami į renginį gyvai
suprantate, kad Jūsų veidas (su kauke) gali būti tarp konferencijos kadrų ir
neprieštaraujate jeigu atsidurs su konferencija susijusiose šaltiniuose.
Atvykdami į renginį gyvai patvirtinate, kad šiuo metu nesergate COVID-19 arba nesate
privalomoje izoliacijoje.
Galimybių pasas renginiui nėra taikomas. Užtikrinsime, kad būtų išlaikyti privalomi
atstumai, o dalyvių prašome laikytis renginio taisyklių visos konferencijos metu.

DATA ir VIETA: 2021 birželio 18, Vilnius Grand Resort viešbutyje (Ežeraičių km, Ežeraičių g.
2, Vilnius 14200).

REGISTRACIJA: registracija vyks šalia „Grand Opera“ salės. Būtina pateikti atspausdintą
arba elektroninį bilietą. Užsakiusiems „Karštas patiekalas” bilietą - registracijos metu
privaloma jį iškeisti į pietų kuponą. Registracijoje turėkite asmens dokumentą.

ATVYKIMAS Į KONFERENCIJĄ: Vilnius Grand Resort turi stovėjimo aikštelę, tad palikti
automobilius tikrai bus kur. Atvykę į viešbučio vidų - vadovaukitės nuorodomis. Renginys
vyks „Grand Opera“ salėje.

MAITINIMAS:

PROGRAMA
Registracija: 08:30-09:30
I dalis | 09:30 - 11:00
PERTRAUKA | 11:00 - 11:30
II dalis | 11:30 - 13:00
PIETŪS | 13:00 - 14:00
III dalis | 14:00 - 15:30
PERTRAUKA | 15:30 - 16:00
IV dalis | 16:00 - 18:00

KONFERENCIJOS TAISYKLĖS:

DALYVIO ATMINTINĖ

ĮSIGIJUSIEMS DALYVAVIMĄ GYVAI.

https://tickets.paysera.com/lt-LT/step/lietuvos-praneseju-forumas/select
https://tickets.paysera.com/lt-LT/step/lietuvos-praneseju-forumas/select
https://www.google.com/maps/dir/vilnius+grand+resort/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x46dd944151be96b1:0xd2b5a0cb36643b5e?sa=X&ved=2ahUKEwjh4bmS8ZnxAhWEmIsKHdn1DmsQ9RcwF3oECD4QBA


Negalima gerti, valgyti, nusiimti veido kaukių pastato viduje. Maitinimo išimtys yra
taikomos tik viešbučio gyventojams, kurie gali valgyti savo kambaryje. Gėrimus (kavą,
arbatą, vandenį) bei mini užkandžius pertraukų metu bus galima savarankiškai
nusipirkti viešbučio įrengtame punkte šalia įėjimo.

Standartiškai patekimas į kambarį numatytas - 14:00, todėl atvykite anksčiau, kad
galėtumėte prisiregistruoti viešbučio registracijoje ir jei reikia palikti daiktus iki
patekimo į kambarį (viešbučio registratūros rūbinėje). Planuojantys apsilankyti
viešbučio SPA būtinai iš anksto užsisakykite apsilankymo laiką (viešbučio
registratūroje). 
SVARBU: konferencijos dalyviams yra taikomos specialios kainos, todėl jeigu
norėtumėte likti po ar atvykti prieš konferenciją - galite kambarį užsakyti
skambindami tiesiai į Vilnius Grand Resort registraciją ((8-5) 273 9700) sakydami, kad
dalyvaujate “Lietuvos Pranešėjų Forume” ir norite užsakyti kambarį už specialią kainą.
Kambarių pasiūlymus matote apačioje. Išimtis šiuo periodu - SPA - 2 val./asmeniui per
dieną.

VIEŠBUTYJE TAIKOMOS TAISYKLĖS RENGINIŲ DALYVIAMS:

NAKVYNĖ VIEŠBUTYJE: 

Jeigu kiltų bet kokių klausimų iki konferencijos ar konferencijos dieną - rašykite el.paštu
info@seminarai.lt arba skambinkite telefonu +370 686 03424.
Iki greito, malonaus ir labai laukiamo pasimatymo!

---
Konferencijos organizatoriai

https://www.google.com/search?q=vilnius+grand+resort&oq=vilnius+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0l2j69i61l2j69i60.1574j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:info@seminarai.lt
tel:+37068603424

