Ropecon 2014 ohjelmailmoittautumislomake
Lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen ohjelma@ropecon.fi. Näin saamme kaikkien ohjelmien tiedot helposti tietokantaamme yhtenäisessä muodossa.

Ohjelmanpitäjän/-pitäjien tiedot:

Nimi: 
Kaikkien ohjelmanpitäjien nimet

Sähköpostiosoite: 
Tarvitsemme kaikkien sähköpostiosoitteet, Ropeconin ohjelmanpitäjien tietokanta tunnistaa ihmiset sähköpostiosoitteen perusteella. Lisäksi lähetämme kaikille ohjelmanpitäjille sähköpostitse tietopaketin järjestelyistä. Jos haluatte Ropeconilta sähköpostia vain yhteen sähköpostiosoitteeseen, ilmoitattehan mikä se on.

Puhelinnumero:
Samoin kuin sähköpostissa, kaikkien numerot tarvitaan. Voitte ilmoittaa tietyn numeron, johon Ropecon ottaa ohjelman tiimoilta yhteyttä.

Ropeconin kannassa olevat puhelinnumerot tai sähköpostit on tarkoitettu vain ihmisten tunnistamiseen ohjelmatietokannassa, tapahtuman kannalta olennaisten tietojen lähettämiseen ohjelmanjärjestäjille. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä markkinointia tai mainontaa tietokannassa oleviin sähköpostiosoitteisiin/puhelinnumeroihin lähetetä. 

Minkä nimen haluat badgeen: 
Badge on kaikille ohjelmanpitäjille tuleva rintanappi, johon voit valita nimeksi joko lempinimesi tai etunimesi. Tämän pidempää tekstiä badgeen ei mahdu.


Ohjelman tiedot:


Ohjelman nimi:

Ohjelman kuvaus:
Täytäthän kuvauksen ajatellen Ropeconin käsiohjelmaa eli nasevasti ja lyhyesti, mutta kuitenkin kattavasti. Jos teksti on liian pitkä, editoimme sen lyhyemmäksi. Sopiva pituus on noin 200–300 merkkiä.
Sopiiko ohjelma aloittelijalle? 

Millä kielellä ohjelma järjestetään? 

Voiko ohjelmaan osallistua henkilö, joka ei osaa suomea?
Mikäli ohjelma pidetään kahdella kielellä (esim. suomi ja englanti), teethän ohjelman kuvauksen molemmilla kielillä.


Montako ihmistä ohjelmaasi voi korkeintaan osallistua?
Onko ohjelmasi luento, jolle mahtuu useampi ihminen vai pidätkö työpajan, jonne mahtuu vain kourallinen ihmisiä?


Tarvitseeko ohjelmasi ilmoittautumislistan? Haluatko ilmoittautumislistaan muuta tietoa kuin osallistujan nimen ja puhelinnumeron?
Osaan työpajoista esimerkiksi mahtuu vain tietty määrä ihmisiä. Mikäli ohjelmasi on tämän tyyppinen, niin ilmoitathan maksimiosallistujamäärän. 


Onko ohjelmallasi ikärajaa vai voiko siihen osallistua minkä ikäinen tahansa?

Millaisia tilatoiveita sinulla on ohjelmasi suhteen?
Pitääkö tila saada kokonaan pimeäksi? Tarvitsetko kaksi eri huonetta? Tarvitaanko jotain erityistä, kuten esimerkiksi vesipiste?


Onko sinulla aikatoivetta ohjelmasi ajankohdan suhteen?
Järjestätäkö jotain muuta ohjelmaa Ropeconissa tai oletko lupautunut työntekijäksi? Kerro tästä jotta ohjelmasi ei ole samaan aikaa kuin työvuorosi. Haluatko osallistua vaikka tanssiaisiin, jolloin ohjelmanumeroasi ei laiteta sen tapahtuman päälle, johon osallistut.

Mitä tarvikkeita ohjelmasi tarvitsee?
Tarvitseko mikrofonia tai jotain muuta tekniikkaa? Haluatko sakset, paperia tai tusseja? Onko sinulla muita erityistarpeita?

Kauanko ohjelmasi kestää?
Tarvitseeko sinun asettaa jotain esille ennen ohjelmasi järjestämistä? Tarvitseeko sinun purkaa jotain rekvisiittaa pois ohjelmasi jälkeen? Laskethan myös nämä ajat mukaan varaamaasi aikaan.

Muuta?
Jotain erityistoiveita?

