
BİREYSEL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN

DAVALAR MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ 

10-12 NİSAN 2020 – ANTALYA 

Programın yapılacağı yer: 
ANTALYA  / ATGV ANTALYA EĞİTİM VE SOSYAL TESİSİ 

Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı No:422  

(242) 431 22 40 

Programın başlama 

tarih ve saati: 
10 Nisan 2020 ,  Saat: 09.00 

Otele bir gün önce saat 14.00'den itibaren giriş yapılabilecektir. Bu tarih itibari ile otele 

gelemeyecek veya ilk gece konaklayamayacak olanlar ile eş ve çocuk konaklaması için 

ANSONGRESS Turizm'den Pelin GEZGİNCİ 0 541 425 17 97 arayarak bilgi vermeleri 
gerekmektedir. 

Programın bitiş tarih ve saati: 

Konaklama Bilgileri: 

Ek Konaklama Ücretleri: 

Otelin ücretsiz imkânları: 

Otelin ücretli imkânları: 

Ulaşım: 

Çalışma kıyafeti: 

İrtibat Bilgileri: 

12 Nisan 2020 Saat: 12:00 (Otelden çıkışlar en geç 12:00'de olacaktır.) 

Eş için: Günlük 114,00 TL KDV Dahil (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil) Çocuk için : 0-6 yaş ilk çocuk 
ücretsiz, 6-12 yaş çocuk %50 indirimli, 13 yaş üzeri çocuklar için eş ücreti (114,00 TL) (iki yetişkin yanında 
kalmaları halinde) 

Sabah, öğle ve akşam yemekler açık büfe olup, alkolsüz içecekler sınırsız Toplantılar sırasında 
yapılacak çay, kahve ve kurabiye ikramı  
Otelin katılımcılar için belirdiği alanlarda saat 00:00'a kadar çay ve nescafe ikramı. 

Odalarda her türlü mini bar kullanımı, kuru temizleme, kuaför, vb. bireysel harcamalar. 

Otelin tüm ortak kullanım alanlarında (çay ve kahve hariç) içecekler. 

Uçak ile : Antalya havalimanı ile Otel arası mesafe 17 km uzaklıktadır. 

Otobüs ile: Antalya Otogarı ile Otel arası mesafe 40  km uzaklıktadır. 

Serbest 

Mahmut Ersin Odabaşı - Personel - 0 (312) 489 81 80-3218 

Not 2: Ulaşım, transfer ücretleri katılımcılar tarafından karşılanıp daha sonra bağlı bulundukları 
kurum tarafından karşılanacaktır.  
Not 3: Seminerin tamamına katılmayacak ya da ilk gece konaklamayacak olmanız halinde bu durumu yukarıda irtibat bilgileri 

 yazılı firma yetkilisine bildirmeniz önem arz etmektedir. 

A • 

Not 1: Eğitime katılmak zorunludur.Haklı mazereti olanların, HSK Genel Sekreterlik birimine mazeret 
dilekçesi ile başvurmaları ve mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

tel:+90%20242%20431%2022%2040

