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WHILD / VASA 2011 
"Future of the World Heritage Convention – a Nordic perspective"  

14-16 december 2011, Vasa, Finland 

 
REGISTRERINGSBLANKETT 

Vänligen fyll i blanketten med versaler och returnera per e-post, fax (eller post) till Åbo Akademi Vasa, 
Landsbygdsforskning (till Kristina Svels och/eller Ville Klemets) postbox 311, FI-65101 Vasa, Finland. 
Fax: +358 6 3247 123, e-post: whildvasa@abo.fi  

 

Titel:  □ prof.     □ dr.     □ doktorand    □ studerande             □ hr     □ fr.     □ frk 

 
Efternamn:       Förnamn:       

Institution:              

Adress:              

Postanstalt:      Postnummer:    Land:      

Tel:       Fax:         

E-post:          

 
Registreringsavgift 

  
Registrering senast     Sen registr. 
30.11.2011                  1-9.12 

  
      Datum (Vänligen 
      kryssa för antal dagar)                                            

Doktorander 150 € (4 dagar) *          250 € *                  
  □  13-16.12 

Akademiker 200 € (3 dagar) **       300 € ** 
  □  14-16.12 

Studenter 150 € (3 dagar) **       250 € ** 
  □  14-16.12 

 /50 € dag                     80 € 
  □  14.12   □ 15.12 □ 16.12 

Allmänheten 50 € /dag ***              80 € *** 
  □  14.12   □  16.12 

* I registreringsavgiften ingår kostnaderna för konferensaktiviteter, lunch från tisdag 13.12 till fredag 16.12, kaffe 
och förfriskningar under pauser, Världsarvsupplevelse i Kvarken och kvällsmiddag.  
** I registreringsavgiften ingår kostnaderna för konferensaktiviteter, lunch från onsdag 14.12 till fredag 16.12, kaffe 
och förfriskningar under pauser, Världsarvsupplevelse i Kvarken och kvällsmiddag. Obs. I avgiften för studenter 
ingår kostnader enligt det dagliga programmet. 
*** I registreringsavgiften ingår kostnaderna för konferensaktiviteter, lunch och kaffe/förfriskningar under pauser  
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REGISTRERING, BETALNING OCH BEKRÄFTELSE 

Steg 1: Registrering och faktura 
En faktura skickas per e-post till deltagaren när den bindande 
registreringsblanketten har mottagits av konferensens sekretariat. 
 
Vänligen sänd den bindande registreringsblanketten senast 30.11.2011 (tidig 
registrering) till Åbo Akademi Vasa, Landsbygdsforskning (till Kristina Svels 
och/eller Ville Klemets). Fax: +358 6 3247 123, e-post: whildvasa@abo.fi 
 

Steg 2: Betalning  
Fakturan skickas per post inom 10 dagar efter den sista registreringsdagen. Betalningens 
förfallodag är 14 dagar från det datum när fakturan skickats. 
 

Steg 3: Bekräftelse 
En bekräftelse skickas per e-post till deltagaren när betalningen mottagits av konferensens 
sekretariat. 

 
 

 

Vänligen anmäl faktureringsadressen (om annan än ovan): 

 

Betalarens namn (och institution): _______________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 Betalarens faktureringsadress: _________________________________________________ 

 

     _________________________________________________ 

 

     _________________________________________________ 

  

 Andra faktureringsfordringar: _________________________________________________ 

 

      
Annullering av registrering  
Annulleringar mottas till och med 1.11.2011 
 
Ändringar 
Ändringar gällande registreringen tas ej emot per telefon. Vänligen meddela eventuella ändringar per fax, 
post eller e-post till konferensens sekretariat: whildvasa@abo.fi 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst och förstått förfarandet gällande registrering, betalning och 
annullering framställd i denna registreringsblankett. 
 
 
 
Datum:       Underskrift:       
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