Tilmelding til
GLASNETMØDE 2019 i DRAGØR - 4. – 6. oktober 2019
Så er tiden inde for tilmeldelse til det årlige GLASNETMØDE – Vi indkvarteres på det skønne Dragør
Badehotel, som er beliggende på kanten af Dragør Gl. By, og med udsigt over Øresund. Programmet er som
vedhæftet fil, allerede nu kan du glæde dig til ÅRETS FEST med lækker mad, ad libitum vin, vand og øl i
hele 5 timer samt Live Musik - Adressen er: Dragør Badehotel, Drogdens vej 43, 2791 Dragør
Såfremt du har specielle
ønsker, såsom hvem du deler
værelse med, så send en mail
til info@glasseriet.dk Skriv
Glasnetmøde 2019 og dit navn
i emnefeltet. Denne
mailadresse skal også bruges
for tilmelding af ikke betalende elever. For yderligere spørgsmål ring eller SMS til Rikke Bruzelius: Tlf.: 51
29 36 24
Udstilling.
Tag et af dine glasarbejder med, som karakteriseret dit arbejde med glasset. Vi har fået et lokale på
Badehotellet, hvor vi samlet kan udstille værkerne – Forbered et 1 minuttes oplæg om hvad der er unikt ved
dit arbejde, og fortæl samtidig kort om din tilknytning til Glasnettet.
Transport.
Der er tjek ind på Badehotellet fra kl. 15. Kommer du med fly/metro fra lufthavnen så er det bus nr. 35 fra
lufthavnen - Stå af på Stations Plads – Herefter 5 minutters gang. Fra København tag bus nr. 350S
Kommer du i bil, så er der parkeringspladser ved Badehotellet.
Tilmelding.
Du sender kr. 1.750,- pr deltager og angiver navn/navne og tlf. nr. og mail på indbetalingen
Konto i Danske Bank: Reg.: 1551
Kontonr.: 4042520071
IBAN kontonummer:
DK1230004042520071
BIC (SWIFT-adresse):
DABADKKK

Tilmelding gerne snarest og senest 15. september
Vi tilbyder de første 5 tilmeldte studerende/elever til gratis deltagelse!
Medlemskab af Glasnettet i Danmark er en forudsætning for at du kan deltage i Glasnetmødet.
Så vær sikker på at du har betalt for 2019. Har du mod forventning endnu ikke indbetalt kontingent så meld
dig ind på Glasnettets hjemmeside www.glasnettet.dk og send kr. 200,- til Danske Bank: Regnr.1551
Kontonr. 16489166 - HUSK at anføre navn, telefon, mailadresse og eventuelt gammelt medlemsnummer.
Fra udlandet anvendes følgende: IBAN:7830000016489166. SWIFT(BIC-adresse): DABADKKK
Varm og venlig hilsen
Bestyrelsen og arrangementsudvalget
For yderligere spørgsmål ring eller SMS til Rikke Bruzelius: Tlf.: 51 29 36 24

