Convention 2018
Convention går till havs 31/8 – 1/9!
Håll i hatten! Nu byter vi plats helt och hållet med årets Convention.
Vi kommer att segla med M/S Viking Cinderella!
SWF har jobbat fram ett program tillsammans med Viking Line som ni bara inte får missa!
Vi kommer som vanligt att ha intressanta whiskyimportörer med på resan.
Convention håller fortfarande fanan högt för att erbjuda intressanta whiskynyheter.

Program:
Fredag 31 augusti

16:00 Ombordstigning för de som skall vara med på årsmötet.
16:30 Årsmötet startar. En lättare förtäring, smörgås o kaffe.
Årsmötet håller på ca: 1-1 ½ timme.
Avstigning för de som varit med på årsmötet och inte vill åka med på Convention.
17.00 Ombordstigning för övriga.
18:00 Convention endast för SWF medlemmar startar i Melody.
20:30 Convention slutar.
21:00 Middag, buffémiddag inkl. dryck.
Lördag 1 september
Brunchbuffé.
11:00 – 14:00 Minimässa. Öppen bara för SWF medlemmar som varit med på Convention.
Vi kommer att uppdatera programmet för eventuellt fler aktiviteter (inte klart i skrivande stund).
För medföljande/respektive som inte är medlem i SWF kommer det under Convention att finnas möjlighet att i
stället ha tillgång till relaxavdelningen.
Möjligen tillkommer det någon ytterligare partneraktivitet t.ex. Vinprovning, anmälan till sådan aktivitet
återkommer vi om då den måste förhandsbokas på grund av begränsat antal platser.

Allt detta för endast 999kr per person!

Boende: del i insides standardhytt
Tillägg för enkelhytt – 750kr
Hytt och middag går att uppgradera till en merkostnad
Anslutningsbuss bokas vid anmälan

Kompletterande information skickas ut av Viking Line till kontaktperson efter anmälan.

Anmälningsförfarande se nästa sida.

Kallelse till
Årsmöte
kommer
separat

Convention 2018
Anmälan sker klubbvis av i klubben utsedd samordnare. Uppge kod SVEWHI.
Vid bokning skall klubbens namn, klubb-id samt e-mail och telefonnummer till Samordnaren uppges.

Bokning sker per hytt
Hur många hytter som bokas av klubben samt vilka som skall bo med varandra i hytten skall anges.
Är det någon respektive som skall med på resan som inte skall vara med på Convention så skall det anmälas att
det är en partner som inte deltar på Convention, dessutom skall önskemål om SPA önskas. Det är inträdet till SPA
som ingår, inte några tilläggsprodukter
Om någon hytt önskar uppgradera till bättre alternativ (se Viking Lines hemsida) så skall detta anges, likaså om
hytten skall utnyttjas som enkelhytt.
Anslutningsbuss skall bokas redan nu, se Viking Lines hemsida för anslutningsort.
Bokningsbekräftelse skickas ut av Viking Lines klubbens Samordnare.
Det finns sedan det en möjlighet att komplettera/ ändra hytt och mat i bokningen i mån av tillgång, före det att
resan är betald. Dessa ändringar administreras av Samordnaren
Klubben gör EN gemensam inbetalning enligt utställd faktura från Viking Line.
Betalningen skall vara Viking Line tillhanda senast 24 juni.
Anmälan öppnar måndag 7 maj 09:00
specialresor@vikingline.com eller 08-452 40 20
Öppettider vardagar kl.09.00-17.00, dag före röd dag kl.09.00-13.00.
Det finns 250 platser till Convention, först till kvarn gäller
Totala antalet platser kan alltså överstiga 250 om inkluderat partners som inte deltar på Convention

Information som krävs per hytt vid anmälan:
Hytt
önskar uppgradera hytt till tex:
- B2 inside standard Enkelhytt
- A2 seaside standard
- BD2 Inside Comfort
- AD2 Seaside Comfort
Rörelsehinder ja/nej
Person 1 (hyttansvarig)
För- och efternamn
personnummer (6 första siffrorna)
deltar i Convention ja/nej
deltar i partnerprogram SPA ja/nej
buss från xxxx ja/nej
nationalitet

”Giltig legitimation skall tas med på resan”

Person 2 (alternativ enkelhytt lämna blankt))
för- och efternamn
personnummer (6 första siffrorna)
deltar i Convention ja/nej
deltar i partnerprogram SPA ja/nej
buss från xxxx ja/nej
nationalitet

