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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Pitkyn virkistysiltapäivä 9.9.2017

Date: 
Lauantai, 9 syyskuu, 2017 - 15:00
 

Virkistysiltapäivä la 9.9.2017 klo 15 alkaen
 

Pitky järjestää jäsenilleen syyskauden avajaisiksi  virkistysiltapäivän  teemalla  Maista Mansen Maut – opastettu
kävelykierros Tampereen keskustassa
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Paikka:  Aloitus Tampereen Teatterin kivijalassa sijaitsevassa Bookers Express Barissa ja
päätös Kievari Kahdet Kasvot ravintolaan.

Kesto:  Ohjelman kesto noin 3 h, sen jälkeen illallinen

Ohjelma:  

Tapaamme oppaamme pumpulinakan Bookers Express Barissa, jossa lähtiäisiksi otetaan sahtiryyppy retken
kunniaksi. Sen jälkeen keskustaa kierretään oppaan johdolla teemana Mansen maineikas ja hohrokas
teollisuusperinne ja pumpulinlikkain elämä. Sisällä poiketaan Werstaalla ja mahdollisesti Tuomiokirkossakin
ennenkuin päädytään Otavalankadun GastroPub Nordiciin kolmen oluen maistajaisiin.  Maistelun jälkeen matka
jatkuu Kehräsaaren kautta takaisin keskustaan ja päättyy Kauppakadulle Kieveri Kahdet Kasvot ravintolaan, jossa
tarjoillaan on kolmen ruokalajin päivällinen ruokajuomineen.

Tilaisuus sopii erinomaisesti myös uusien työntekijöiden/työkaverien tutustuttamiseen. Hinta: Pitkyn jäsenille ja
jäsenyrityksille 30€/hlö. Muille 70 €/hlö

Huom: Hyvät kävelykengät takaavat tämän retken onnistumisen, siksi suosittelen jokaisen osallistujan
valitsemaan mukavat jalkineet.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tehdään käyttämällä tämän sivun "register" -välilehteä ja maksamalla tämän jälkeen 30/hlö
(jäsenet ja jäsenyritykset – muut 70€) 25.8.2017 mennessä Pitkyn tilille FI9680001701501935. Kerrothan
ilmoittautumisen yhteydessä register -sivulla olevaan tietokenttään yhteystietosi mahdollisia peruutuksia varten.
Ilmoitathan myös samalla osallistujien nimet sekä sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Kiitämme ja näemme!

 

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja@pitky.fi tai puh 0449793572
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Registration starts: 
Tiistai, 16 toukokuu, 2017 - 09:30
Tapahtumalaji: 
Virkistys

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
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TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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