April 2012

Invitation til

DTAS’ årsmøde 2012
DTAS (Dansk Teknisk Audiologisk Selskab) afholder årsmøde fredag/lørdag d. 14.-15. september
2012 på Hotel Vejlefjord. Vanen tro har vi sammensat et varieret program med et højt fagligt
niveau og med såvel danske som udenlandske foredragsholdere. Programmet er tilrettelagt for
DTAS medlemmer, men er åbent for deltagelse fra andre faggrupper – herunder fra vore nordiske
broderlande. Vi håber, at mange vil deltage og bakke op om arrangementet. Vel mødt!

Pris for deltagelse
Deltagerprisen er kr. 3000,- og omfatter et medlemskab af foreningen. Er man allerede medlem, er
deltagerprisen kr. 2800,-. Beløbet inkluderer adgang til foredrag, forplejning og overnatning. Studerende kan som tidligere søge om gratis deltagelse, der dækkes af et dertil øremærket tilskud fra
Oticon Fonden. Studerende skal i deres tilmelding kort gøre rede for deres studiesituation.
Pris for udstilling
Ønsker man at deltage med en udstilling, koster dette kr. 1000,- for firmamedlemmer og kr. 3000,for ikke-firmamedlemmer. Har man et firmamedlemskab, og deltager man med en udstilling,
inkluderer dette adgang for én person til foredrag dog uden forplejning og overnatning. Deltager
man med en udstilling uden et firmamedlemskab, giver dette ikke adgang til foredrag.
Tilmelding
Tilmelding foregår ved 1) at sende en mail med dine kontaktoplysninger og gerne dit arbejdssted til
Ellen Raben Pedersen og 2) at indbetale deltagergebyret på nedenstående konto nr. Husk at angive
navn ved indbetalingen. Af hensyn til pladsreservationen hos Hotel Vejlefjord skal deltagergebyret
senest være betalt d. 20. august 2012.
Du er velkommen til at videresende denne invitation til alle interesserede. Lidt inspirerende info om
sidste års møde er at finde på DTAS’ hjemmeside http://dtas.info/.
Med venlig hilsen
DTAS’ bestyrelse
Birger Christensen
Bue Kristensen
Ellen Raben Pedersen

Tilmelding til:
Kasserer, Ellen Raben Pedersen
E-mail: kasserer@dtas.info
Tlf.: 27 26 66 64
Reg.nr. 0978 konto.nr 4355159396
IBAN nr. DK833000 4355159396

Hotel Vejlefjord
Sanatorievej 26
7140 Stouby
Tlf.: 76 82 33 80
www.vejlefjord.dk

