ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS)
1. Οι προεγγραφές για τα βιωματικά εργαστήρια θα γίνουν στη Γραμματεία κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου, από την έναρξη Παρασκευή 22/11/2019 ώρα 15.00 έως και το
Σάββατο 23/11/2019 ώρα 18.30. Εγγραφές μπορούν να γίνουν και μετά, μόνο εφόσον
υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις. Προεγγραφές με e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
2. Τα βιωματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο του συνεδριακού χώρου
στην Αίθουσα Εργαστηρίων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα
εργαστήρια στην ιστοσελίδα.
3. Ο κάθε σύνεδρος μπορεί να δηλώσει όσα εργαστήρια θέλει, αρκεί να υπάρχει κενή θέση.
Σε κάθε εργαστήριο θα προεγγραφούν και λίγοι επιλαχόντες, χωρίς η προεγγραφή τους
να εξασφαλίζει την είσοδο. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ,
ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ.
4. Όσοι έχουν δηλώσει (και οι επιλαχόντες), θα πρέπει να βρίσκονται μπροστά στην είσοδο
της αίθουσας 15 λεπτά πριν ξεκινήσει το εργαστήριο. Μετά την έναρξη του
εργαστηρίου, κανένας δεν θα μπορεί να διακόψει για να εισέλθει, επομένως θα έχει
χάσει το δικαίωμα παρακολούθησης (ανεξάρτητα αν έχει δηλώσει έγκαιρα ή έχει
πληρώσει).
5. Η εξόφληση του κόστους παρακολούθησης (5€ για κάθε εργαστήριο) θα γίνεται μόνο με
μετρητά στη διάρκεια του συνεδρίου, οποιαδήποτε στιγμή στη γραμματεία ή 15 λεπτά
πριν την έναρξη στην είσοδο της αίθουσας.
6. Το κόστος εγγραφής στο συνέδριο συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα παρακολούθησης μόνο
1 (ενός) εργαστηρίου W1 - W12. Επιπλέον αυτoύ, ο κάθε σύνεδρος μπορεί να
παρακολουθήσει όσα εργαστήρια θέλει πληρώνοντας το αντίτιμο.
7. Οι σύνεδροι υποχρεούνται να έχουν την απόδειξη εξόφλησης του εργαστηρίου και την
καρτέλα συνέδρου (κονκάρδα) κατά την είσοδό τους στο εργαστήριο προκειμένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους, καθώς αυτή η οικονομική προσφορά αφορά μόνο τους
κανονικά εγγεγραμμένους στο συνέδριο.
8. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα δοθεί το ειδικό πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Η Πρόεδρος
Τ. Κόρπα
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