Praktisk information

SÖMNADS- OCH INSPIRATIONSHELGEN 2014
Sömnads- och inspirationshelgen är ett exklusivt event för dig som syr med Husqvarna Viking-, Pfaffoch eller Singer symaskiner. P.g.a. den otroliga efterfrågan har vi tyvärr inte möjlighet att välkomna er
som syr på andra varumärken.
Tanken med Sömnads- och inspirationshelgen
är att samla människor från hela Norden som delar intresset att sy och skapa. Vi hoppas givetvis att just
du är en av dessa människor! Vissa brinner för klädsömnad med symaskin och/eller overlock, andra för
quiltsömnad och maskinbrodéring. Eftersom vi samarbetar med en gymnasieskola har vi tillgång till
optimala lokaler för kurser.
När och var?
Fredag 7 nov. kl.12:30 – Söndag 9 nov. kl.17:30
Bäckadalsgymnasiet, Åsenvägen 11, 553 31 Jönköping

Vilka kurser finns det?
Se separat kursprogram (PDF).
Hur anmäler man sig?
Anmälan gör du på Husqvarna Viking eller Pfaff hemsida.
www.husqvarnaviking.com/se eller www.pfaff.com/se
Vad behöver jag ta med mig till eventet?
Se respektive kurs i kursprogrammet.
Hur betalar man kurserna?
Information om betalningen får du på bekräftelsemailet som skickas när du gjort din anmälan.
Förutom summan du ska överföra får du också denna information i bekräftelsemailet:
Halva totalkostnaden skall överföras inom 30 dagar från den dag du anmäler dig.
Resterande kostnad ska överföras senast 30/9 2014.
Gör kontoöverföringarna till:
Bank: Swedbank
Mottagare (namn på bankkonto): Sömnad och inspiration
Kontonummer inkl. clearingnummer: 8150-5, 923 073 923-8
OBS! Det är ett vanligt kontonummer - inte ett bankgiro eller postgironummer. Det är alltså en överföring
du ska göra! Som avsändare skriver du ditt anmälningsnummer som du hittar i bekräftelsemailet som du
får när du anmält dig på hemsidan.

När får jag veta om jag kommer med på kurs?
På anmälningssidan med alla kurser ser du hur många platser som är kvar. Om du anmäler dig när det
finns platser kvar kommer du med. Du får även en bekräftelse efter din anmälan där det framgår vad
du valt att går på.
Vad händer om kursen inte blir av p.g.a. för få anmälda?
Vi utgår från att alla kurser blir av annars kommer anmälda att bli informerade i god tid för att kunna
byta kurs.
Kan jag avboka kurser och måltider?
Anmälan är bindande och återbetalning sker endast med styrkt läkarintyg.
Var serveras måltiderna?
I närheten av kurslokalerna.
Var kan man boka logi?
Vi har förhandlat fram ett bra pris på detta hotell:
Comfort Hotel Jönköping
Tel: +46 36 10 08 00 | co.jonkoping@choice.se
Klostergatan 28 | SE-553 17 JÖNKÖPING | www.nordicchoicehotels.se
Enkelrumspris på 690:-/natt och rum
Dubbelrum 790:-/natt och rum.
Ring hotellet direkt för att boka rum.
Uppge ”Sömnadsevent” för att få rätt pris.
Betalning sker vid utcheckning.
Hotellet ligger 1 km från Bäckadalsgymnasiet.
Bilden nedan visar vägen från Comfort Hotel till Bäckadalsgymnasiet.

Finns det möjlighet att köpa tillbehör så som pressarfötter, broderbågar, programvaror och olika kit på
eventet?
Detta event är ingen inköpsmässa men begränsad försäljning av utvalda produkter kommer att ske.
Sömnads- och inspirationshelgen är ett exklusivt event för dig som syr med Husqvarna Viking-, Pfaff- och
eller Singer symaskiner. P.g.a. den otroliga efterfrågan har vi tyvärr inte möjlighet att välkomna er som
syr på andra varumärken.
Har du ytterligare frågor?
Välkommen att maila Markus Gotting.
markus.gotting@vsmgroup.com

