
Hea seminaril osaleja,

Siit leiate enda päeva õnnestumiseks ja ürituse korralduse ladusaks läbiviimiseks  kõik vajaliku info.
Meil on siiras rõõm kohtuda Teiega juba homme, 25.10.2013 toimuval seminaril 
"TEADLIKKUSE TÕSTMINE ERASEKTORI KORRUPTSIOONIST".

TOIMUMISE AEG
25.10.2013, algus kell 09:30 ja lõpp kell 15:30

ASUKOHT

Meriton Grand Conference & Spa Hotell
Paldiski mnt. 4 10149 Tallinn. Infotelefon ja e-post: (+372) 66 77 165 ; conference@meritonhotels.com
Hotell asub Tallinna südames ja vanalinna läheduses, olles autobussijaamast 4 km ja raudteejaamast 1 km 
kaugusel.
Vaata vajadusel siit lingilt asukohakaarti ja kohale jõudmise juhiseid.
Seminar toimub ruumis "C.R. Jakobson 2", mis asub hotelli esimesel korrusel, paremal pool st Toompuiestee 
poolses tiivas. Sisenedes hotelli läbi pöörduste, liigu otse edasi. Hottelli maa-alusest parklast sisenedes liigu 
liftist väljudes vasakule. Teekonnal õigesse kohta juhatavad Teid suunavad tahvlid seminari toimumiskoha info 
ja viitadega.

NB! Vajadusel pöörduge julgesti hotelli registratuuri, kus ollakse Teid valmis lahkesti õigesse kohta 
aitama/juhendama. Samuti võite helistada juhiste saamiseks seminari korraldajale (+372) 51 73623 (Reigo). 
Üleriided saate anda hoiule seminariruumi vahetus läheduses asuvasse valvega karderoobi.

PARKIMINE

Hotellil on 132 kohaga parkla, millest 60 parkimiskohta on hotelli all asuvas soojas parkimismajas. Parkimist 
korraldab Citypark. 15 minutit parkimist on tasuta.
Parkimine maksab konverentsil osalejatele 5 EUR päev. Seda on võimalik tasuda kahte moodi:
1) tasudes parkimise eest hotelli vastuvõttu öeldes oma auto numbri ja mainides, et osalete seminaril;
2) printides siit lingilt välja seminari parkimispileti ja võttes selle kaasa, maksate parkimise eest 
parkimisautomaati, kus on olemas spetsiaalne konverentsiparkija nupp, ning automaadist saadud pileti asetate 
koos välja prinditud spetsiaalse parkimispiletiga auto armatuurile.

09.30 - 10.00 REGISTREERUMINE JA HOMMIKUKOHV

Pakume Teile saabudes all fuajees asuvas Cubano Bar´is turgutavat hommikukohvi, teed ja jäävett.
NB! Palume Teil kohale jõudes esmalt tulla läbi seminari registratuurist ning seejärel minna hommikukohvi/teed 
nautima.

12.00 - 12.45 LÕUNABUFFEE

Rõõm kosutada Teid Grand Tallinn rikkaliku lõuna buffet´ga:
Valikus on: mitmed erinevat värsket salatit, liharoog ja kalaroog erinevae lisanditega, magusaks Cafe 
Mademoiselle erinevad koogid ning joogiks kohvi, tee ja jäävesi.

AJAKAVA

Seminari I mooduli täpse ajakava ja eeskõnelejate info leiate seminari koduehelt või saate selle soovi korral 
dokumendina välja printida siit.

Seminarilt lahkudes k.a. enne ametlikku lõppu, palume Teil korraldajate juurest kindlasti läbi tulla ja võtta enda 
personaalne koolituse läbimist kinnitav tunnistus.
NB! Seminari ladusaks läbiviimiseks palume Teil kohale tulla õigeaegselt ja pidada kinni ette antud päevakavast!

Parimate koostöösoovidega

Reigo Reimand
seminari projektijuht
seminar@kannatanuabi.ee
(+372) 51 73 623

https://www.kannatanuabi.ee/et/seminar
https://www.kannatanuabi.ee/bw_client_files/kannatanuabi/public/img/File/25_10_ES_KORRU_SEM_I_ajakava(1).pdf
https://www.kannatanuabi.ee/et/seminar
https://www.kannatanuabi.ee/bw_client_files/kannatanuabi/public/img/File/25_10_R_R__Konsultatsioonid__parkla_pilet.doc
http://www.meritonhotels.com/kaart_juhised/
http://www.meritonhotels.com/konverents_spa_hotell/

