Invitasjon
til Momentumweekend 8.-10. juni i Tønsberg og omegn
Overnatting på Quality Hotel Tønsberg

Momentum inviterer til medlemsweekend i Tønsberg for sosialt samvær og
morsomme aktiviteter på Tufte Gård.
Vi har også i år invitert protese leverandører samt helse- og fagpersonell som du kan snakke med.
Momentumweekendene er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og hygge seg i fellesskap
med gamle og nye venner.
Egenandelen per personlig medlem for hele weekenden er kr 1950,-.
Prisen gjelder for de 50 første påmeldte. Prisen for påmeldte utover dette er kr 5290,-. Hvis du ikke
er medlem kan medlemskap tegnes ved påmelding på hjemmesiden www.momentum.nu.
Prisen inkluderer overnatting fredag-søndag med helpensjon. Drikke bestiller og gjør du opp selv.
Vi oppfordrer deltakere til å bestille transport (fly/buss) tidlig om du har behov for dette.
Nærmeste flyplass er Sandefjord Torp lufthavn.
For informasjon om hotellet og adkomst se:
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tonsberg/quality-hotel-tonsberg/ Eller telefon 33 00 41 00.
Det er flotte turmuligheter i nærområdet til hotellet. De har treningsrom og badstue, samt utendørsbasseng på taket, for de som kunne tenke seg å prøve noe av dette i løpet av helgen.
Bindende påmelding snarest og senest innen 15.04.18.
Betaling av egenandelfaktura bekrefter påmelding.
Påmelding skjer via link til arrangementet på hjemmesiden www.momentum.nu eller via QR kode
i invitasjon da dette letter vårt arbeid. Evt. på e-post til weekend2018@momentum.nu.
Du kan også ta kontakt på telefon 40 00 43 60 om du ønsker mer informasjon.
Meld deg på allerede i dag for å sikre deg plass.
Hjertelig velkommen - Livsglad hilsen
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Momentumweekend
8.-10. JUNI 2018 PÅ TUFTE GÅRD
OG QUALITY HOTEL TØNSBERG
Fredag 8. juni

15:00-17:00 	Ankomst og innsjekk. Registering av alle som deltar på weekenden
i konferanseavdelingen hvor vi serverer litt å bite i og kaffe/te
16:00-18:00

Mulighet for å besøke utstillere i konferanseavdelingen

18:00-19:00

Velkomsthilsen og presentasjon av utstillere

19:30

Uformell middag i restauranten på hotellet

Lørdag 9. juni

07:00-09:00

Frokost

09:00-10:00	Mulighet for å besøke utstillere
10:30

Buss til Tufte Gård

11:00

Ankomst Tufte Gård (kaffe og frukt)

11:30

Lek og moro

13:30

Tapasbuffet med dessert

14:30

Foredrag med Olaf Tufte

16:00

Retur fra Tufte Gård til hotellet

17:00-18:30 	Mulighet for å besøke utstillere
19:00

Festmiddag på hotellet.

Søndag 10. juni

08:00-10:00

Frokost

12:00

Utsjekk

11:00-13:00 	Mulighet for å besøke utstillere
13:00-14:00

Lunsj

14:30

Avreise

De fleste utstillerne er tilstede hele helgen for presentasjon av produkter og spørsmål,
men vi har satt opp noen tider hver dag sånn at alle har noe og forholde seg til.
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