Gi dine kollegaer mulighet til å delta på

HELTERENNET 9. MARS 2019
RAULAND/TELEMARK

www.telemarkhelten.no

BEDRIFTSPAKKE
RABATT PÅ STARTKONTINGENT:

5 – 10 DELTAKERE = 15 % RABATT
11 – 20 DELTAKERE = 20 % RABATT
OVER 20 DELTAKERE = 25 % RABATT
VALGFRI DISTANSE – VI HAR LØYPER TIL ALLE!
Påmelding: guro@telemarkhelten.no
KONKURRANSE:
Vi premierer bedriften med flest deltakere i
HelteRennet 2019 (valgfri distanse).
Vinnerbedrift får frie startkontigenter til ansatte
som ønsker å gå HelteRennet, valgfri distanse,
under vårt 10 års jubileum i 2020.
Utfordre flest mulig av dine kolleger til en aktiv dag i løypene!

HELTEKONFERANSEN:
KR 500,- I RABATT PÅ HELTEKONFERANSEN, Ælvespeilet Porsgrunn
Tar du sikte på en real ukeslutt 7.-9.mars melder du på deg og dine
kolleger på Heltekonferansen to dager før Helterennet.
Heltekonferansen er kanskje Telemarks viktigste konferanse for deg som er opptatt
av nettverksbygging med private og offentlig beslutningstakere!
Dere samles i rammene av inspirasjon, engasjement og heltehistorier fra
spennende, nasjonale foredragsholdere.

Påmelding: www.heltekonferansen.no
(Skriv «HelteRennet» i kommentarfeltet for å oppnå rabatt)

TA VARE PÅ HVERDAGSHELTENE I DIN BEDRIFT
Gi dine ansatte mulighet til å delta på HelteRennet 2019

Bestill overnatting og få 20 % rabatt på startkontingent
(kodene frigis fra overnattingstedene ved bestilling av overnatting)
Vi har unike heltepakker på overnatting for bedrifter 8.-10.mars
Rauland Vandrerhjem, Akademiet
Fra 1950 kr/pers
Fullpensjon fre-søn m/to middager, 2 frokoster og 2 nister
Gåavstand, Badstue, God mat, Tomannsrom, Enkeltromtillegg
Kontakt: marit.jortveit@raulandsakademiet.no
Raulandsfjell
Fra 496 kr/pers
Leiligheter med 4 eller 8 senger eller Rom i anneks med felles
wc/kjøkken/stue Overnatting med eller uten helpensjon
(2 middager og 2 nister) Egen alpinbakke
Kontakt: sebastian@raulandsfjell.no

Rauland Ferisenter
Fra 427 kr/pers
Hytter/leiligheter i ulike størrelser (inntil 6, 8 og 12 pers)
Ski inn/ ut av løypene og alpinbakkene
Lag mat selv - Fullt utstyrt
Kontakt: sm@raulandferiesenter.no
Kontaktkode: Telemarkhelten2019
Rauland Høgfjellshotell
Fra 2800 kr/pers
Fullpensjon
fre-søn inkl. middag fredag, niste og 3-retters på lørdag.
ski inn/ut av løypene og alpinbakkene.
Basseng - Treningsrom - Badstue
Kontakt: hotell@rauland.no
Nutheim Gjestgiveri
Fra 3340 kr/pers
Overnatting og mat fre-søn Inkl. fire retters middag
fre og lør + niste og termos lørdag
Eks. transport til/fra Rauland for inntil 16 pers: 3000 kr
(fastpris) Kunstnerhotellet i Flatdal eksklusivt åpent
for helterenndeltakere denne helgen
Kontakt: nutheim@online.no

