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Asianajajapäivä 25.1.2019
Juhlavuoden Asianajajapäivä järjestetään Helsingissä Messukeskuksessa 25.1.2019. Iloksemme
voimme todeta, että kaikki halukkaat mahtuvat mukaan! Asianajajapäivä on tarkoitettu
asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille. Varmistathan, että
Asianajajapäivään ilmoittautuja löytyy Asianajajaliiton rekisteristä. Tarvittaessa tarkista tieto
hakupalvelusta.

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 12.11. klo 12 ja päättyy perjantaina 14.12. klo 16.
Ilmoittautumisaika on avoin kaikille asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville
lakimiehille!
Ilmoittautuminen: asianajajapaiva.fi
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Lomakkeella ilmoitettavat tiedot
1.
2.
3.
4.
5.

Osallistujan etu- ja sukunimi
Osallistujan sähköpostiosoite, johon vahvistus ilmoittautumisesta lähetetään
Toimiston nimi ja paikkakunta
Osallistujan paikkatoive illalliselle
Erityisruokavaliot

Seminaarimaksu laskutetaan 7.1.2019 jälkeen. Laskut lähetetään sähköposti- ja verkkolaskuina
voimassa olevan käytännön mukaisesti toimistojen laskutusosoitteisiin.

Ryhmäilmoittautumiset
Jos olet ilmoittamassa yli 10 hengen ryhmää, ota yhteyttä asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi
ohjeiden saamiseksi
Ryhmäilmoittautumista tehdessä toimi seuraavasti:
1. Täytä tapahtumaan osallistuvien lukumäärä.
2. Täytä pyydetyt tiedot.
3. Vahvista ilmoittautuminen.
4. Varausvahvistuksessa osallistuja saa sähköpostiinsa linkin, josta ilmoittautumisen tietoja voi
muuttaa ja ilmoittautumisen peruuttaa alla olevien peruutusehtojen mukaisesti.

Muutokset peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset
14.12.2018 jälkeen tehtyihin ilmoittautumisiin lisätään käsittelykuluina 50 €.
Vahvistettujen osallistujien tietoja, tehtyjä valintoja ja erityisruokavalioita pääsee muuttamaan
31.12.2018 saakka ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta.
Maksuton peruutus on mahdollista ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta
31.12.2018 saakka. 1.–7.1.2019 tehdyistä peruutuksista veloitetaan 250 € ja osallistujavaihdoksista
peritään käsittelykuluina 50 euroa.
7.1.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista koko valitun seminaaripaketin hinta.
Kaikki muutokset ja yhteydenotot niin osallistumisista kuin pöytävarauksista on lähetettävä
sähköpostitse osoitteeseen asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi

Jonotuslista
Tänä vuonna ei jonotuslistaa!
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Hinta
Koko päivän seminaaripaketti 450€
luennot, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, illallisen alkumalja, illallinen viineineen ja kahvi.

Illallinen
Illallistila sijaitsee Halli 5:ssa.

Juomatilaukset
Tästä tietoa myöhemmin.

Menu ja illallisviinit
Kuhaterriini, tillimousse, Rosalaleipäkolmio
Laroche Chablis, Ranska, 16 cl
***
Rotukarjan tournedos, perunafondant ja portviinikastiketta
Trapiche Pure Black Malbeck, Argentiina 24 cl
***
Kuusenkerkkävanukas ja pellavansiemen grumblea
Nederburg the Winemasters Noble Late Harvest, 8 cl

Kahvi ja avec
Kahvi/tee sisältyy illalliseen.

Illallisen paikkatoiveet
Osallistujat voivat halutessaan toivoa plaseerausta samaan pöytään tietyn asianajotoimiston tai
paikallisosaston kanssa. Toiveet täytetään mahdollisuuksien mukaan.

Majoitus
Asianajajaliitto on varannut majoituskiintiön Scandic Park -hotelliin (Mannerheimintie 46)
Huonehinta on 113 €/vrk 1 hengen huone tai 133 €/vrk 2 hengen huone (sis. aamiaisen).
Huonevarauksia voi tehdä tästä linkistä avautuvalla sähköisellä lomakkeella 12.11. alkaen.
Käytä varauskoodia BASI240119

Kuljetukset
Tapahtumaan on järjestetty edestakainen maksuton bussikuljetus hotellilta Messukeskukseen.
Kuljetusaikatauluista tiedotetaan myöhemmin liiton eri viestintäkanavissa.
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Kouluttautumisvelvoite
Asianajajapäivästä kertyvä asianajajien kouluttautumisvelvoitteen mukainen tuntimäärä on 4,5 h.

Yhteystiedot
asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi.

