Invitasjon til nasjonalt seminar for beredskap mot
akutt forurensning
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Invitasjon til nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning
Kystverkets arrangerer sitt årlige nasjonale seminar for beredskap mot akutt forurensning
31. oktober - 1. november 2017 Seminaret gjennomføres på Thon Hotel Oslofjord i
Sandvika.
Målgruppen for seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale
beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet
petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører.
Seminaret starter tirsdag 31. oktober 2017 kl. 10.00 avsluttes med lunsj
onsdag 1. november kl. 13.30.
Det er tilrettelagt for aktuelle leverandører til å ha en liten stand med plass til
brosjyremateriell og enklere demo av materiell/utstyr mot en avgift på kr. 5.000,-.
(seminaravgift kommer i tillegg).
Det er begrenset antall standplasser så vær tidlig ute med påmelding. Skulle
etterspørselen bli for stor må vi dessverre gi avslag til de sist påmeldte.
Seminaravgift for deltagelse er kr. 1.000,-.
Reise og opphold må dekkes av den enkelte.
Hotellrom er forhåndsbestilt på Thon Hotel Oslofjord.
Pris for helpensjon er kr. 1710,Prisen for dagpakke er kr.615,- pr. dag.
Rom og frokost kr. 1241,-.
Middag ikke boende gjester: kr. 445,-
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post@kystverket.no

For de som ikke vil trenge overnatting vil deltagerne i tillegg til seminaravgiften bli fakturert
for dagpakker kr. 615,- pr. dag pr. person, samt eventuell deltagelse på middagen den
31. oktober.
Vi gjør oppmerksom på at seminaret også i år vil bli gjort tilgjengelig på åpen nettside via
strømmetjeneste de to dagene seminaret pågår. Strømmetjenesten vil deretter være
tilgjengelig i en viss periode. Dette gjøres i den hensikt å nå ut til flere enn den primære
målgruppen som stiller på seminaret.
Det endelige programmet og deltagerlister vil bli lagt ut på Kystverkets nettside så snart
dette er klart.
Påmelding til seminaret kan gjøres på våre nettsider ved å bruke følgende link:
Pameldingseminar2017
Påmeldingsfrist 6. oktober 2017 (etter denne dato vil påmeldingen lukkes).
Velkommen til seminar, vi ser frem til å møte dere alle!
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