Conferentieprijzen
Deze spetterende conferentie heeft als basisprijs €80,-. Voor die prijs krijg je drie
overnachtingen in een tent, eten, lezingen, tracks en heel veel plezier. Boek je voor 20
april dan krijg je zelfs nog €10,- korting, en kost de hele conferentie dus maar €70,-!
Wil je liever een stevig dak boven je hoofd, dan kan je slapen in de slaapzaal. Dat kost
€4,- meer dan het slapen in een tent. Slapen in de herberg is nog weer iets luxer
aangezien je dan een echt bed hebt om op te slapen, en kost 20,- meer dan een tent. Ben
je geen lid van IFES, dan betaal je €10,- extra.
Kun je één dag niet aanwezig zijn op de conferentie, dan betaal je voor het overnachten
in een tent of op de slaapzaal respectievelijk €10,- of €11,- minder. De herberg kun je
alleen voor de hele conferentie boeken, dus ook als je er niet het hele weekend bent,
betaal je daar 20 euro extra voor.
Naast de vaste kosten, kun je dit jaar ook weer gebruik maken van de pendelbus. De
kosten hiervoor zijn €5,- voor een retour. Bij je inschrijving kun je consumptiebonnen
bestellen voor €5,- per stuk. Als je daar niet genoeg aan hebt kun je tijdens de
conferentie altijd nog bijkopen.
Omdat we een internationale hoofdspreker hebben, zullen een aantal diensten in het
Engels zijn. We willen natuurlijk niet dat je de dienst daardoor niet goed kunt volgen,
daarom bieden we vertaalsets aan. Hiervoor vragen we je wel om een bijdrage van € 2,-,
om de kosten een klein beetje te dekken.
Om alles nog maar even lekker overzichtelijk te maken*:
Hele conferentie
Twee nachten
Een nacht
Tent
70,60,50,Slaapzaal
74,63,52,Herberg
90,90,90,* Deze prijzen zijn inclusief vroegboekkorting, na 20 april betaal je dus € 10,- meer.
Meerprijs niet-IFES lid: € 10,Pendelbussen: € 5,Vertaling: € 2,Consumptiebonnen: € 5,-
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