
 

 

 

Fredag d. 18. marts til søndag d. 20. marts 2022 (uge 11) 

Scandic Roskilde Park, Ved Ringe 2, 4000 Roskilde 

 

Billettype #1 - fredag til søndag i enkeltværelse  

− Overnatning i eget enkeltværelse fredag til lørdag inkl. morgenmad 

− Aftensmad inkl. 1 genstand fredag 

− Frokost lørdag inkl. 1 genstand 

− Aftensmad inkl. 1 genstand lørdag 

− Overnatning i eget enkeltværelse lørdag til søndag inkl. morgenmad 

− Frokost søndag inkl. 1 genstand 

− Deltagelse i den fulde konference program inkl. løbende forplejning 

Pris = 1.074 kr. per person (tilmelding senest d. 16. februar) *EARLY BIRD* 

Pris = 1.405 kr. per person (tilmelding efter d. 16. februar) 

 

Billettype #2 - fredag til søndag i dobbeltværelse (kræver 2 personer) 

− Overnatning i dobbeltværelse fredag til lørdag inkl. morgenmad 

− Aftensmad inkl. 1 genstand fredag 

− Frokost lørdag inkl. 1 genstand 

− Aftensmad inkl. 1 genstand lørdag 

− Overnatning i dobbeltværelse lørdag til søndag inkl. morgenmad 

− Frokost søndag inkl. 1 genstand 

− Deltagelse i den fulde konference program inkl. løbende forplejning 

Pris =   867 kr. per person (tilmelding senest d. 16. februar) *EARLY BIRD* 

Pris = 1.109 kr. per person  

 

Billettype #3 - lørdag til søndag i enkeltværelse 

− Frokost lørdag inkl. 1 genstand 

− Aftensmad inkl. 1 genstand lørdag 

− Overnatning i eget enkeltværelse lørdag til søndag inkl. morgenmad 

− Frokost søndag inkl. 1 genstand 

− Deltagelse i den fulde konference program inkl. løbende forplejning  

Pris = 634 kr. per person 

 

  



 

 

 

Fredag d. 18. marts til søndag d. 20. marts 2022 (uge 11) 

Scandic Roskilde Park, Ved Ringe 2, 4000 Roskilde 

 

Billettype #4 - lørdag til søndag i dobbeltværelse (kræver 2 personer) 

− Frokost lørdag inkl. 1 genstand 

− Aftensmad inkl. 1 genstand lørdag 

− Overnatning i dobbeltværelse lørdag til søndag inkl. morgenmad 

− Frokost søndag inkl. 1 genstand 

− Deltagelse i den fulde konference program inkl. løbende forplejning 

Pris = 545 kr. per person 

 

Billettype #5 - konference lørdag og søndag u./overnatning 

− Frokost lørdag inkl. 1 genstand 

− Aftensmad inkl. 1 genstand lørdag 

− Frokost søndag inkl. 1 genstand 

− Deltagelse i den fulde konference program inkl. løbende forplejning 

Pris = 410 kr. per person  

 

Tilmelding og spørgsmål 

Du tilmelder dig online via www.faks.dk (under aktiviteter) eller via e-mail (faks@faks.dk).  

Du bedes ved tilmelding have dit medlemsnummer parat. Skulle du ikke lige have det ved hånden, 

så skal vi nok finde det.  

Du skal have betalt kontingent og være fuldgyldigt medlem for at deltage. Dette er et krav fra vores 

sponsorer. 

Ved tilmelding får du tilsendt yderligere information vedr. deltagelse og betalingsmuligheder. 

Der udstedes billetter efter ”først til mølle” princippet, og som udgangspunkt lukkes der for 

tilmeldinger d. 10. marts 2022. Hvis du gerne vil have billetter med EARLY BIRD rabat skal det dog 

ske senest d. 16. februar. 

Refundering 

Senest d. 16. februar kan du afbestille uden beregning.  

Derefter koster det desværre 410 kr. per person at afbestille, da FAKS ikke kan få refunderet 

omkostningen ved hotellet. 

Du kan altid ringe til os på 51 92 63 41 eller sende os en mail på faks@faks.dk – så besvarer vi gerne 

alle dine spørgsmål. 

 

Vi glæder os til at byde velkommen! 

http://www.faks.dk/
mailto:faks@faks.dk
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