”Farligtgodsveckan mm 2021”

Sunprime Atlantic View & Spa, Playa Ingles, Gran Canaria 6 februari - 2021
Fortbildning ADR-lärare, Säkerhetsrådgivare samt andra lärarkategorier, entreprenörer, åkeritjänstemän mfl…

LEFAB TRAFIKLÄROMEDEL som under en tid av ca 20 år
arrangerat fortbildning/uppdateringar av olika ämnen som berör tex
farligt gods, Arbete på väg mm, lokaliserat till Gran Canaria, inbjuder
till ännu en vecka med fortbildning/kompetensutveckling.
Nytt är även att Lefab Trafikläromedel bedrivs med samma koncept och
företagsnamn av ny ägare, Lars Runesson – se även fortsättningsvis
www.lefab.nu
Under veckan sker bla:
• Uppföljning av MSB:s provförfarande av förarintyg vid
förarprovskontor!
• Uppdatering av ADR regelverket för 2021
• Resultat av ett antal olika regeringsuppdrag och olika beslut som berör trafiksäkerhet vid passerande av
vägarbeten samt tung trafik som transporterar farligt gods mm.
• Uppdatering av olika inslag i YKB och vilken frihet tillåts utbildarna att tillämpa nya inslag
vid utbildning om YKB
KURSLEDARE: Lars Runesson
KURSSEKRETERARE; Lena Lindqvist
LÄRARE: Torgny Nilsson som svarar för ADR frågor, Lars Runesson om YKB mm samt Freddie Lindqvist, med
erfarenhet i första hand det som berör Arbete på väg, tung trafik, utredningar mm.
PROGRAM: Detaljprogram erhålls i samband med kursbekräftelse. Programmet uppfyller Riksskatteverkets krav om
kurser utomlands i fråga om avdragsrätt. Programmet omfattar preliminärt 34 lektioner under veckan med en fridag.
KURSAVGIFT: 9.100:- sv. kronor exkl. moms (vi reserverar oss för större valutaförändringar)
Kursavgift inkluderar välkomstmiddag (även medföljande), kursdokumentation, exkl. regelverk, kaffe för- och
eftermiddagar samt bordsvatten. Kurskostnaden slutfaktureras av oss ca 3 månader före kursstart med 30 dagar netto
ANMÄLAN: Anmälan skall vara oss tillhanda senast 15 september 2020
Anmälan sker skriftligt på baksidan av detta prospekt, Blanketten kan Du även skriva ut från nätet under rubriken
utlandskurser. Deltagarantalet (kursdeltagare/medföljare) är begränsat.
Om du vill vara säker på att få det Du valt, dvs valt hotel, etc, inkom snarast med din anmälan då bokning gäller enligt
principen om " först till kvarn " /datum.
AVANMÄLAN
Avanmälan som utnyttjas enligt researrangörens regler om avbeställningsskydd återbetalas.
RESEARRANGÖR:
Teknisk researrangör är Ving Grupp & Konferens som även ansvarar för den lagstadgade resegarantin. Vi vidarebefordrar anmälan till Ving, som ombesörjer det ekonomiska med Er beträffande resan. Ni kommer att få ett
inbetalningskort för anmälningsavgiften till Ving så snart beslutet om kursen tagits samt att ni ca 40 dagar före kursen
kommer att slutdebiteras av Ving Grupp & Konferens. Du bor i delad lägenhet men kan, mot tillägg disponera egen
lägenhet. Vi tror att många – i likhet med tidigare - även vill ta med sin hustru/sambo vilket går alldeles utmärkt.
Hotellet är det hotell som vi under ett antal år utnyttjat för våra utlandskurser, Hotellet Sunprime Atlantic View & Spa,
Playa Ingles, ett fint och lugnt och avstressande hotell. Vi erbjuder även denna gång Los Arcos som många har
utnyttjat under vistelsen. Los Arcos ligger på gångavstånd till kurslokalen i ett relativt lugnt område i Playa Ingles.,
OBS ! att den som väljer boende på Sunprime får – vid hemresan – checka in sitt bagage på hotellet och erhåller sitt
boardingkort direkt vid hotellets reception samt – i nuläge - med ytterligare en bagagevikt om 10 kilo. Läs mer om
resmålet på hemsida www.ving.se – Sunprime, och Los Arcos, Playa Ingles

Nedan kan Du se vilka tider och boendekostnader som avser respektive reseort
OBS ! att flygtillägg, mat på flyget, transfer från/till flygplatsen ingår i angiven boendekostnad.
OBS ! Kryssa
för och välj ort

Avreseort
Arlanda
Göteborg/Landvetter
Malmö/Sturup

Avresetid
preliminär
07:25
07:15
07:00

Hemkomsttid
preliminär
20:30
19:20
18:45

Flygtillägg /kr
Ingår i priset nedan
”
”

Skanna eller posta reseanmälan om farliggodsveckan till
HAK Utbildning AB,
Lars Runesson, Klara Johanssons gata 7, 30226 Halmstad, info@hakutb.se

Inför kursveckan 6-13 mars 2021, kan ni boka in er på nedanstående alternativ
Separat faktureringskostnad för resan (Ving Grupp & Konferens) tillkommer för enskild fakturering /resebevis 100:-

Boende Sunprime :

Grundpris: del i Primesuite mot Mas Palomas
Grundpris: enkelrumstillägg /vecka Primesuite /Mas Palomas

10.995:4.250:-

Grundpris: 2-rumslägenh för enkelbruk/ vecka Los Arcos - tillägg

8.965:2.600:-

Los Arcos:
Grundpris: del i 2-rumslägenh för 2 pers/Los Arcos

.

OBS ! I grundpriset ovan ingår transfer t o r till hotellet samt flygskatt från Sverige som utgör 60:- p/p.
På Sunprime och Los Arcos tillkommer - för den som önskar - kostnad för frukost som kan intas på Sunprime
Medföljande kostnad enligt val ovan/nedan/st
Avbeställningsskydd
Frukostbuffe / Hotel Sunprime /Los Arcos
Affärsreseförsäkring

245:585:345:-

KURSAVGIFT: 9.100:- sv.kronor exkl. moms (vi reserverar oss för större valutaförändringar)
Resemoms ingår i resan pris och utgör 2,67 % på resans totalpris. För kursavgiften tillkommer sedvanlig moms om
25 %. Resekostnaden (även anmälningsavgiften 1.200:- ) handläggs av Ving Grupp & Konferens . Vi vidarebefordrar
anmälan till Ving Grupp & Konferens som översänder inbetalningskort för såväl anmälningsavgift som slutlig
inbetalning för resekostnaden. För researrangemanget gäller Ving Grupp & Konferens allmänna resevillkor

Anmälan - var god texta
Kursdeltagarens namn: _______________________________ Bost.adress________________________________
Postnr: ____________ Ort: _____________________________ Tel.arb. __________________________________
Kursdeltagarens e-post: _____________________________________ mobil.tel. ____________________________
Faktureringsadress om annan än ovanstående: Företag _________________________________________________
Gata/Box _____________________________ Postnr: _______________ Ort: _______________________________
Medresenärens namn: ________________________________ Bost.adress ________________________________
Postnr: ____________ Ort: ______________________________ Mobilnr: __________________________________

Beställare / underskrift ________________________ Namnförtydligande: _________________________

Om Du har frågor - ring: 070-666 93 39
Välkommen med Din anmälan !

