Hyvä tietää
A-Kiltojen Liitto ry:n
valtakunnallisista
koulutuksista

A-Kiltojen Liitto ry:n
koulutukset ovat
jäsenpalvelua A-killoille.

Kutsut ja ilmoittautuminen koulutuksiin
On tärkeää, että koulutuskutsu luetaan huolella ja toimitaan siinä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kutsut postitetaan A-kiltoihin noin kaksi kuukautta ennen tapahtumaa ja löytyvät myös www.a-kiltojenliitto.fi.
A-kilta päättää ja ilmoittaa osallistujat. Henkilökohtaisia ilmoittautumisia ei
oteta vastaan. Ilmoittautuminen tapahtuu A-killan nimenkirjoittajien allekirjoittamalla lomakkeella tai sähköisesti ekstranettunnuksilla (www.a-kiltojenliitto.fi) kutsussa mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä. Virallisella ilmoituksella A-kilta sitoutuu maksamaan A-Kiltojen Liitto ry:n koulutuksesta laskuttaman maksun.
Kutsussa mainitaan koulutuksen maksimiosallistujamäärä. Koulutus täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Varallaolosta ilmoitetaan asianomaiselle, joten on siis erittäin tärkeää, että osallistujien puhelinnumerot on ilmoitettu. Peruuntumisten sattuessa, vapautuneet paikat täytetään varallaolojärjestyksessä ja paikasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti ilmoittautumislomakkeessa olevaan puhelinnumeroon tai sen puuttuessa ilmoittaneeseen A-kiltaan.

Puhelimitse ei voi ilmoittautua!

Mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, koulutus perutaan. Peruutuksesta
ilmoitetaan A-kiltoihin, jotka ovat osallistujia ilmoittaneet.
Osallistumistodistukset kirjataan ilmoittautumislomakkeella olevien nimien perusteella. Myös mahdolliset ruokavaliorajoitukset tulee ilmoittaa
lomakkeella, jotta koulutuspaikka voi niihin varautua.

Koulutuspaikat
Koulutuspaikkoja valittaessa huomioidaan paikkojen soveltuvuuden lisäksi
edullisuus. Tämän vuoksi kannattaa varautua siihen, etteivät ne ole hotellitasoisia. Koulutuksen osallistujahinta muodostuu koulutuksen majoituksesta ja aterioista. Esteettömyys koulutuspaikassa kannattaa varmistaa kysymällä suoraan koulutuspaikasta. Osallistujat on vakuutettu tapaturmien
osalta liiton taholta.
Ethän koskaan saavu koulutuspaikkaan ennen kutsussa mainittua aikaa!
Varauksemme alkaa vasta kutsussa ilmoitettuun saapumisaikaan.
Vinkki: Kannattaa ottaa etukäteen
selvää matkareitistä ja mahdollisuuksista kimppakyytiin! Matkoista
kukin huolehtii itse.

Majoitus tapahtuu yleensä kahden hengen huoneissa, omin liinavaattein.
Jos liinavaatteet kuuluvat hintaan tai 1hh on lisämaksusta mahdollinen, ne
mainitaan kutsussa. Kutsuun merkittyjen aterioiden lisäsi useimpiin paikkoihin voi tuoda myös omia eväitä, hedelmiä, virvoitusjuomia jne.
A-Kiltojen Liitto ry tarjoaa koulutusten aikana kahvia ja teetä vapaasti nautittavaksi. Koulutuspaikat saattavat sijaita varsin kaukana erilaisista palveluista eikä paikoissa itsessään ole useinkaan tuotteiden myyntiä.

Päihteettömyys tapahtumissa
Kaikki A-kiltatoiminta, kuten koulutus- ja lomatoimintakin, ovat päihteettömiä. Päihteettömyyttä noudattamatta jättävä joutuu poistumaan koulutus- tai lomapaikalta välittömästi omalla kustannuksellaan. Päihteettömyyttä tuetaan käytettävissä olevien keinoin. Koulutuksissa on aina mahdollisuus myös vertaistukikeskusteluille.
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