LỊCH TRÌNH VÒNG CHUNG KẾT VÀ LỄ TRAO GIẢI HỘI THI
"TAY LÁI VÀNG 2017"
Thời gian: Ngày 07-08/11/2017
Địa điểm thi Chung kết: Trung tâm Đào tạo Lái xe An toàn Công ty Honda Việt Nam, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (TSEC)
Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Trung tâm hội nghị Quốc tế ALMAZ, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội
Địa điểm Lưu trú của thí sinh: Khách sạn Nesta, 30 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lịch trình chung (Dự kiến)
Ngày

Thời gian

Buổi sáng

Hoạt động

13:00 - 16:00

Ghi chú
Thí sinh tự túc phương tiện di chuyển đến TSEC
HVN bố trí người đón tiếp tại sảnh Lễ Tân
HVN bố trí chỗ gửi đồ cho thí sinh (nếu cần)

Di chuyển đến địa điểm thi Chung kết và hướng dẫn
thể lệ thi, nội dung thi, quy trình thi

11:30 - 12:15 Ăn trưa
Thứ Ba,
07/11/2017

Địa điểm

TSEC

HVN bố trí bữa trưa cho các thí sinh

Thông báo thứ tự thi và luyện tập thực tế trên
sân cho các thí sinh

16:00 - 17:30 Di chuyển về KS và check in

HVN bố trí xe đưa đón
Khách sạn Nesta

Từ 18:00

Ăn tối và nghỉ ngơi

5:30 - 6:00

Ăn sáng tại khách sạn

6:00 - 7:30

Di chuyển lên địa điểm thi Chung kết

7:30 - 8:40

Tham dự Lễ khai mạc hội thi "Tay Lái Vàng
2017"

8:45 - 12:15

Thi chung kết hội thi "Tay lái vàng 2017"

HVN bố trí bữa tối cho thí sinh

Khách sạn Nesta

HVN bố trí ăn sáng tại KS
HVN bố trí xe đưa đón

TSEC

Thứ Tư
12:15 - 13:30 Ăn trưa & Nghỉ ngơi tại Trung tâm
ngày
08/11/2017
13:30 - 16:30 Thi chung kết hội thi "Tay lái vàng 2017"

Theo thứ tự đã thông báo ngày 7/11/2017
HVN bố trí bữa trưa cho các thí sinh tại Trung tâm

16:30 - 17:00 Nghỉ ngơi
17:00 - 18:00 Di chuyển đến địa điểm tổ chức Lễ trao giải

Thứ Năm
ngày
09/11/2017

Trung tâm hội nghị
Quốc tế ALMAZ

HVN bố trí xe đưa đón

18:00~20:00

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi "Tay lái vàng
2017"

Sau 20:00

Di chuyển về KS & nghỉ ngơi

Khách sạn Nesta

HVN bố trí xe đưa đón

Sáng - 12:00

Ăn sáng & check out tại khách sạn

Khách sạn Nesta

HVN bố trí ăn sáng
Thí sinh tự túc phương tiện di chuyển về địa phương

HVN bố trí tiệc tối

