WINTER OPEN - KÄVIJÄN KÄSIKIRJA
2019
Tästä käsikirjasta löydät kaiken mitä sinun tulee tietää, kun saavut WinterOpen -tapahtumaan.
__________
TAPAHTUMA ON K-18.
__________
LIPUNMYYNTI
Liput kannattaa hankkia tapahtumaan etukäteen. Lippuja saat helposti osoitteesta
www.jymykauppa.fi sekä ennakkomyyntipaikoista, jotka ovat Holiday Club Katinkulta ja
SuperJymyn toimisto Sotkamossa. Myös ovella myydään lippuja molemmille illoille, mutta liput suositellaan hankkimaan ennakkoon, sillä ne voidaan myydä loppuun.
Lippujen hinnat:
Perjantai 49 €
Lauantai 49 €
2 päivää 85 €
__________

VIP 69 €
VIP 69 €

SAAPUMINEN TAPAHTUMAAN
Oma auto:
Katinkullan alueella on maksullinen pysäköinti. Maksun voi suorittaa käteisellä tai kortilla. Maksu määräytyy parkkiajasta.
Sotkamon taksi palvelee numerossa 0600-398 100
Valitettavasti bussikuljetuksia ei ole. Kuljetusfirmat eivät ole tyytyväisiä aiempien
vuosien kyytilukuihin, minkä vuoksi he eivät lähde järjestämään kuljetuksia alueelle.
__________
RANNEKKEEN VAIHTO
Jos olet hankkinut lippusi Jymyn verkkokaupasta ( www.jymykauppa.fi), olet
saanut sähköpostiisi QR-koodin sisältävän viestin. QR-koodi näyttää tältä:

Kun saavut tapahtumaan, näytä sinulle lähetetty QR-koodi joko puhelimen näytöltä tai
paperilta. Koodi luetaan ovella ja saat käteesi maksamasi rannekkeen (pe, la tai 2 päivää).
HUOM! Kun QR-koodi on kerran luettu, se on käyttökelvoton. Toisin sanoen, jos koodi on
kopioitu, vain ensimmäinen kyseisellä koodilla sisään tuleva henkilö pääsee tapahtumaalueelle. Jos sinulla on jo ranneke, voit mennä se kädessäsi suoraan tapahtuma-alueelle.
__________
ALUSTAVAT AIKATAULUT (pidätämme oikeudet muutoksiin)
PERJANTAI 23.11.2018
20.30
21.30
23.00
00.45
LAUANTAI
20.30
21.30
23.00
00.30
______

Ovet auki Areenalle
Irina
Teflon Brothers
Lauri Tähkä
24.11.2018
Ovet auki Areenalle
Antti Ketonen
Popeda
JVG
____

RAHANKÄYTTÖ
Katinkullassa ei ole pankkiautomaattia. Ruoka- ja juomaostokset voit maksaa joko käteisellä tai kortilla.
__________
NARIKKA
Narikan hinta on 5€ ja sen voi maksaa käteisellä tai kortilla.
Narikka avataan molempina iltoina klo 18.00.
__________
ENSIAPU
Tapahtuma-alueella on SPR:n päivystävä ensiapu.
__________

KIELLETYT ESINEET JA AINEET
Järjestyksenvalvojien ovella tekemien turvallisuustarkastusten tarkoituksena on
estää kiellettyjen esineiden ja aineiden tuonti alueelle.

Kielletyt esineet ja aineet:
Tapahtuma-alueella kiellettyjä esineitä ja aineita ovat:
• Huumausaineet sekä kaikki omat juomat (myös alkoholittomat)
• Hiuslakat ja muut kosmetiikkatuotteet
• Lasipullot ja -astiat, mukaan lukien metalliset ruokapakkaukset
• Laserosoittimet ja voimakkaat valonheittimet
• Ampuma-aseet, niiden patruunat ja räjähdysaineet, ml. soihdut ja ilotulitteet
• Teräaseet, neulat (ilman perusteltua syytä) ja muut viiltämiseen/pistämiseen soveltuvat esineet
• Asiaankuulumattomat työkalut (esim. monitoimityökalut)
• Muut toisten vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet
• Vuvuzelat, megafonit ym. kovaa ääntä tuottavat esineet
• Videokamerat, järjestelmäkamerat ja nauhurit.
Järjestyksenvalvojilla on tarvittaessa oikeus takavarikoida luvattomat tallennusvälineet ja tallenteet.
Kaikkia maailman tavaroita emme pysty luettelemaan tässä yhteydessä kielletyiksi.
Muiden, kuin näissä listoissa mainittujen esineiden sekä aineiden osalta ovien esimiehet tekevät yksittäisiä päätöksiä omaan kokemukseensa ja ammattitaitoonsa nojaten.
Jos tapahtuman aikana jokin tietty esine tai aine osoittautuu yleistä turvallisuutta
vaarantavaksi, tapahtuman järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeistusta
kesken tapahtuman.
Tapahtuma-alueella on maksullinen narikka (5€) johon voi jättää tavarat joita ei Areenalle saa tuoda.
__________
KATINKULLAN RAVINTOLAT
Perjantai
Easy Kitchen

17 – 22

O’Leary’s
karaoke
keittiö

14 – 03
21 – 02:30
14 – 20

Classic Pizza
keittiö

12 – 02
12 – 22:30

Yökerho NightCat

22 – 04

Lauantai
Easy Kitchen

17 – 22

O’Leary’s
päiväkaraoke
karaoke
keittiö

11 – 03
12 – 16
21 – 02:30
11 – 20

Classic Pizza
keittiö

12 – 02
12 – 22:30

Yökerho NightCat

22 – 04

Sunnuntai
O’Leary’s

11 – 23

-------------TAPAHTUMA ON K-18.

