Pytania i Odpowiedzi
Dla kogo przeznaczona jest konferencja?
Konferencja skierowana jest do osób, które chcą dbać o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży. Głównie
są to dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, intendenci, kucharze szkolni, ale również rodzice i
dietetycy.
Czy wydarzenie jest płatne?
Tak, udział w konferencji jest płatny. Sprzedaż biletów ruszy w połowie sierpnia 2016 roku. Będzie
możliwość zakupu dwóch rodzajów biletów: jednodniowy oraz dwudniowy.
Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się na newsletter:
www.wethinkhealthy.com
Od kiedy bilety będą w sprzedaży?
Bilety będą dostępne od połowy sierpnia. Będziemy Państwa informować na bieżąco zarówno na
stronie jak i facebooku. Jeśli chcesz być informowany na bieżąco:
Śledź wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1721783258095880/
Zapisz się na newsletter: www.wethinkhealthy.com
Gdzie odbędzie się konferencja?
Konferencja odbędzie się w Gdańsku - Oliwie w kompleksie Oliwia Business Center. Biurowce znajdują się
w dobrze skomunikowanej części miasta przy ulicy Grunwaldzkiej 472 B.
W pobliżu są zarówno przystanki tramwajowe jak i autobusowe oraz przystanek SKM (Szybka Kolej
Miejska).
Jak dojechać na konferencję?
● Dojazd samochodem
● Dojazd komunikacją miejską
LINK: www.wethinkhealthy.com
Gdzie będzie można znaleźć nocleg, czy polecacie jakieś miejsca?
LINK: http://goo.gl/6QMrR1
Czy na miejscu będzie możliwość skorzystania z Internetu?
Tak, jest możliwość skorzystania z Internetu w budynku, w którym odbywa się konferencja, o dostęp do
Internetu prosimy pytać na miejscu w recepcji.
Czy będzie możliwość otrzymania faktury za udział w konferencji?
Tak

Czy będzie możliwość podpisania delegacji?
Tak, można będzie podejść w każdej chwili do punku informacyjnego i podbić delegację.
Czy otrzymam certyfikat za udział w konferencji?
Tak, każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji. Będzie on wydawany
bezpośrednio po wydarzeniu, do odebrania w wyznaczonym miejscu.
Czy materiały z konferencji będą dostępne po jej zakończeniu?
Tak, część materiałów zostanie udostępniona na stronie: www.wethinkhealthy.com
Co zawarte jest w cenie biletu?
W cenie biletu każdy z uczestników otrzyma:
● Kawę, herbatę
● Poczęstunek podczas przerwy obiadowej w formie szwedzkiego stołu*
● Materiały z konferencji
* Firmy kateringowe pokażą w formie małych przekąsek przykłady zdrowych dań dla dzieci.
Czy w trakcie konferencji przewidziany jest obiad dla uczestników?
Do dyspozycji uczestników w cenie biletu jest przewidziany poczęstunek w przerwie obiadowej
serwowany przez katering. Będą to przykłady zdrowych dań, które można gotować w szkołach i
przedszkolach.
W czasie konferencji przewidziana jest przerwa obiadowa, w trakcie której uczestnicy mogą zjeść posiłek,
w którejś z kilku restauracji i kantyn na terenie Olivia Business Center.
Na terenie Olivia Business Center znajdują się:

● Food Trucks - przy głównej ulicy
● Five Restaurant - Kantyna, mieści się w budynku Olivia Four, w którym będzie konferencja
● Lobster Restaurant - mieści się w Olivia Gate B - od strony patio
● Koku Sushi - restauracja japońska, mieści się w Olivia Gate B - od strony parkingu
● Starbucks - Olivia Gate A
● Gorąco Polecam Nowakowski - piekarnio-kawiarnia, mieści się w Olivia Six, wejście od patio

Jeśli zapłaciłem za bilet, a nie mogę być na konferencji to czy zostaną mi zwrócone poniesione koszty?
Tak, zwracamy poniesione koszty do 1.10.2016 r. Po tym terminie zwrot kosztów nie będzie już możliwy.

