
Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu Dry Toilet Konferenssiin täyttämällä lomake oheisesta linkistä: 

https://ilmo.contio.fi/tavicon/main.aspx?id=155 

Kaikki ilmoittautumiset tulisi tehdä samaan lomakkeeseen, myös oheisohjelmiin ilmoittautuminen. 

Varmista, että saat automaattisen sähköpostiviestin ilmoittautumisestasi todisteena onnistuneesta 

lähetyksestä. Tämä sähköposti lähetetään vain pääasialliselle osallistujalle, vaikka olisit ilmoittautunut myös 

toisen henkilön puolesta.  Maksun vahvistus lähetetään toteutuneen maksun jälkeen.  

 

Osallistumishinnat  

Osallistumishinta riippuu ilmoittautumisen ja maksun päivämäärästä. Mitä aiemmin ilmoittautumisen 

maksaa, sitä halvempi konferenssin hinta on. Ilmoittautuminen ilman maksua deadlineen mennessä 

päivittyy automaattisesti seuraavan deadlinen hintaan. Oikeus opiskelijahintaan varmistetaan voimassa 

olevalla opiskelijakortilla. 

 

EarlyBird- hinta 31.5.2018 mennessä:  

Osallistumishinta     450 €  

Opiskelijahinta     150 € 

IWA-jäsenhinta     400 €  

 

Normaalihinta 31.7.2018 mennessä:  

Osallistumishinta     550 €  

Opiskelijahinta      200 €  

IWA-jäsenhinta      500 €  

 

Latefee- hinta 1.-24.8.2018: 

Osallistumishinta      630 € 

Opiskelijahinta      250 €   

IWA-jäsenhinta      580 €   

 

Hintoihin ei lisätä alv:ia.  

https://ilmo.contio.fi/tavicon/main.aspx?id=155


Osallistumishintaan sisältyy:  

- Konferenssimateriaali sekä nimikyltti 

- Get-together -tilaisuus 22.8.2018 sekä Tampereen kaupungin vastaanotto 23.8.2018 

- Lounas ja kahvi/tee konfernessipäivinä 

-Konferenssi-illallinen (ei opiskelijoille ja laitenäyttelijöille) 

 

Osallistumishinta ei sisällä vakuutusta tai majoitusta. Tapahtumanjärjestäjät suosittelevat 

matkavakuutuksen hankkimista.  

 

Maksuehdot 

Kaikki maksut (osallistumismaksut ja maksut oheisohjelmista) tulee olla maksettu ennen konferenssiin 

saapumista. Hyväksytyistä maksuista saat varmistusviestin sähköpostiisi. Mikäli et ole vastaanottanut 

kyseistä sähköpostivarmistusta, ota yhteyttä kongressitoimisto Taviconiin. Kaikki pankkikulut ovat maksajan 

vastuulla.  

Ilmoittautumislomakkeessa voit valita kolmesta maksuvaihtoehdosta:  

1. Pankki- tai luottokortti: VISA, Master Card tai Eurocard 

Toimi Online-lomakkeen ohjeiden mukaisesti ja hyväksy maksu heti (ota korttisi ja tunnuslukusi valmiiksi 

esille).  

2. Sähköpostiin lähetetty lasku (pdf)  

Tämä lasku muodostuu automaattisesti tiedoista, jotka olet syöttänyt ilmoittaumislomakkeeseen. Lasku ei 

sisällä erillisiä laskutuskuluja. Maksu tulee maksaa 14 vuorokauden sisällä tai seuraavaan deadlineen 

mennessä, mikäli seuraavaan deadlineen on alle kaksi viikkoa aikaa. Huomioithan: laskulla maksaminen ei 

ole enää mahdollista kahta viikkoa ennen konferenssin alkua.  

3. Voit olla yhteydessä Taviconiin ja pyytää erikseen tehdyn laskun. Tällöin valitse laskutavaksesi 

lomakkeessa Lasku. Voit antaa erikseen tilaus- sekä laskutustietosi. Maksu tulee maksaa 14 vuorokauden 

sisällä tai seuraavaan deadlineen mennessä, mikäli seuraavaan deadlineen on alle kaksi viikkoa aikaa. 

Erilliskäsiteltyyn laskuun lisätään 15 euron laskutuskulut. Lasku lähetetään sähköpostitse (pdf).  

Huomioithan: laskulla maksaminen ei ole enää mahdollista kahta viikkoa ennen Konferenssin alkua. Jos 

ilmoittaudut 15 päivää ennen konferenssin alkua, maksu tulee suorittaa saman päivän aikana.  

 

Maksun varmistus 

Osallistumissmaksun vastaanotettuaan kongressitoimisto Tavicon Oy lähettää sähköpostiisi 

varmistusviestin hyväksytystä maksusta. Tarkista, että kaikki henkilökohtaiset tietosi sekä 



ilmoittautumistiedot ovat oikein. Varmistusviesti tulee näyttää Konferenssiin saavuttaessa 

ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Peruutukset ja maksuhyvitykset 

Kaikki peruutukset ja muutokset tulee lähettää sähköpostitse Tavicon Oy:lle. Maksamaton 

ilmoittautuminen ei ole peruutus, peruutusmaksut pätevät myös maksamattomiin ilmoittautumisiin.  

 

Vastaanotettu peruutus 

30.6.2018 mennessä tehdyt peruutukset: Täysi korvaus käsittelymaksua lukuun ottamatta. 

30.6.2018 jälkeen tehdyt peruutukset: Ei rahallista korvausta.  

Jos ilmoittautumisesi vaihdetaan saman organisaation sisällä toiselle henkilölle, lisämaksua ei peritä.  

Ilmoittautuminen on sitova. Tilaisuuksien väliin jättäminen ei edellytä korvauksen saamiseen. Tapahtuman 

järjestäjät suosittelevat hankkimaan vakuutuksen kattamaan ilmoittautumiseen ja majoitukseen liittyviä 

rahallisia menetyksiä.  

Peruutus ei tule voimaan, vaikka viisumin hankkimisessa tulisi ongelmia. Yllä mainitut peruutusehdot ja -

päivämäärät pätevät kaikissa tapauksissa.  

Huomioithan, että järjestelyiden takia maksuhyvitykset hyvitetään vasta konferenssin jälkeen. Kaikki 

maksuhyvitykset hyvitetään kyseisellä hetkellä olevan valuuttakurssin mukaan. Tapahtumanjärjestäjät tai 

kongressitoimisto Tavicon eivät ole vastuussa rahallisista menetyksistä, jotka johtuvat valuuttakurssien 

muutoksista. Saadaksesi maksuhyvityksen, lähetä pankkitilisi tiedot kongressitoimistolle.  

 

Yhteystiedot 

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi ilmoittautumista tai maksua koskien. 
 
6. Kansainvälinen Dry Toilet- Konferenssi  
kongressitoimisto Tavicon Oy 
Sähköposti: drytoilet@tavicon.fi  
puh. toimisto +358 3 233 0400 (klo 9-16) 
 

mailto:drytoilet@tavicon.fi

