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Invitasjon til seminar 17. og 18. februar 2018
Skrevet av lise fre, 12.01.2018 - 14:23
ISE-styret har satt ned en komité som har jobbet med å forberede et seminar som skal holdes
samme helg som generalforsamlingen, lørdag 17. og søndag 18. februar 2018. Dette gjøres fordi ISE
ikke har økonomisk mulighet til å holde egne helgearrangementer.
Vi tar forbehold om endringer i seminarprogrammet.
Seminaret og ISEs Generalforsamling holdes på Smarthotel Oslo, St.Olavsgate 26.
Vi vil ha med oss 2-3 assistenter som kan bistå med praktisk hjelp under seminaret. Dersom du har
behov for hjelp utover en arm å holde i, må du ta med deg egen ledsager.
Temaene denne gangen er hvordan skrive effektivt på skjerm på iPhone/iPad og GPS-apper for
synshemmede med mulighet for praktisk utprøving. Det vil også bli en Workshop med
erfaringsutveksling om apper og hverdagsteknologi.
Av hensyn til alle deltakere og forelesere, ber vi deg ta med ørepropper dersom du ønsker å benytte
deg av talen på iPhone/iPad under seminaret.
Egenandel til dette seminaret er satt til 400 kr. som dekker lunsj for begge dagene og frukt/kaffe/te i
pausene. Både medlemmer og assistenter/ledsagere betaler egenandel.
ISE-medlemmer kan få reisekostnader delvis refundert: Reisekostnadene, på rimeligste måte, som
overstiger 500 kr., kan refunderes inntil 500 kr. av ISE mot kvittering som må sendes til ISEs
kasserer innen det er gått fire uker.
Overnatting skjer ved Smarthotel Oslo. Vi reserverer rom, men hver enkelt betaler selv ved ankomst.
Smarthotel tar helst imot betaling med kort.
Smarthotel har 3 kategorier på rom, enkelt, dobbelt og superior dobbelt. Enkelt og dobbeltrom er på
ca. 8 kvm, eneste forskjell på de er at det er dobbeltseng på dobbelt rom. Superior rom er større
dobbelt rom på ca. 16 kvm.
Priser for overnatting inkludert frokost:

Enkeltrom: 695,Små dobbeltrom: 895,Superiorrom (anbefales for dem som ønsker dele rom grunnet mer plass) 995,Hver obs på romstørrelse hvis du har førerhund.
Om du trenger overnatting, trenger vi å vite hvilket rom du ønsker.
For å bestille lokaler og ordne andre praktiske ting, er vi avhengige av bindende påmelding. Du må
melde ifra om du ønsker å delta på dette seminaret innen søndag 14.
januar 2018. Send e-post til post@ise.no [1] eller ring Mehmed på tlf.: 934 46 597. Påmeldingen til
seminaret er bindende.
Ved påmelding vil vi vite følgende:

navn
telefonnummer
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e-post
behov for spesiell diett
om du har egen ledsager/assistent som skal være med hele dagen
om du trenger overnatting
om du trenger overnatting fra fredag til lørdag, eller kun lørdag til søndag
om du har med førerhund
om du bruker iPhone eller iPad og om du har mulighet til å ta med deg iPhone/iPad

Program for ISEs seminar og generalforsamling 2018
Lørdag 17. februar 2018
Kl. 10.30 Oppmøte
Kl. 11.00 Velkommen v/kurskomité
Kl. 11.15 Skriving på skjerm: ulike måter å skrive tekst på
iPhone/iPad-skjerm v/Rune Breck
Kl. 13.00 Lunsj (wraps/bagetter
Kl. 14.00 GPS-apper og muligheter v/Rune Breck
Kl. 15.30 Pause
Kl. 16.00 Utprøving av GPS i praksis
Kl. 18.30 Middag
Søndag 18. februar 2018
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.30 Utsjekking av rommene
Kl. 10.00 Workshops med tema fra lørdag
Kl. 12.00 ISEs generalforsamling 2018
Kl. 13.30 Lunsj (wraps/bagetter)
Kl. 14.30 Erfaringsutveksling - har du noen tips du vil dele?
Kl. 16.00 Avslutning
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