Tapahtumainfo Turku 14.9.2019
Osallistujapaketin nouto ja aikataulu
Tapahtuma alueen ja infon osoite: Kauppakeskus Skanssi, Länsiparkkihalli, Skanssinkatu 10 20730 Turku
Infon numero: 040 706 4000
Osallistujille on lähetetty osallistumisen yhteydessä sähköinen lippu. Saavuttuasi tapahtuma-alueelle, käy
ilmoittautumassa infossa. Voit esittää lippusi joko paperisena tai sähköisenä. Pakettiin kuuluu
osallistujaranneke ja tapahtuman tuubihuivi. Materiaali luovutetaan vain henkilökohtaisesti kilpailijalle.
Varaudu esittämään henkilöllisyystodistus.
Ennakkolipun myynti loppuu perjantaina 13.9. Ennakkolipun hinta 49€.
Tapahtumaan voi ostaa osallistumisen tapahtumapäivänä paikan päällä klo 10 – 12 hintaan 59 €.
Aikataulu lauantaina 14.9.2019
Klo 10 alkaen osallistumispaketin nouto
Klo 11 ensimmäinen startti ja sen jälkeen 15 minuutin välein
Klo 18 alue suljetaan

Saapuminen tapahtuma-alueelle
Tapahtuma-alueen ilmoittautuminen, lähtö ja maali sijaitsee osoitteessa Kauppakeskus Skanssi,
Länsiparkkihallin ylin kerros, Skanssinkatu 10, 20730 Turku. Paikoitusalueena toimii itäparkki. Parkkihallissa
pysäköinti on maksutonta.

Skanssin Länsiparkki
ilmoittautuminen,
lähtö ja maali

Skanssin itäparkki
osallistujien
pysäköintialue

Rata
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, mutta alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan kirjallinen lupa
osallistumiseen. Alle 15-vuotiailla tulee olla huoltaja mukana samassa lähdössä/joukkueessa.
Kyseessä on tapahtuma, ei kilpailu. Jokainen päättää oman vauhtinsa ja tyylinsä. Varauduthan ajoittain
hieman jonottamiseen rastille pääsyä, koska turvallisuussyistä emme voi päästää montaa ihmistä kerralla
kaikkiin rasteihin.
Rata on noin 5 kilometriä pitkä ja pitää sisällään 19 estettä/rastia. Rasteilla on eritasoisia esteitä. Kaikki
esteet/rastit voi halutessaan kiertää. Tapahtuma on iloisen mielen tapahtuma, joten autetaan toisia
tarvittaessa.
Tapahtumajärjestäjä kehottaa ottamaan mukaan oman juomarepun, juomavyön tai jokin muu vastaava,
jolla kuljettaa vettä mukaan radalle. Maalintulon jälkeen on saataville juotavaa. Emme suosittele ottamaan
arvotavaroita radalle mukaan. Järjestäjä ei vastaa radalle hävinneistä tavaroista.
Kaikkia osallistujia velvoitetaan kunnioittamaan luontoa ja kaupunkiympäristöä. Kaikenlainen roskaaminen
on kiellettyä!
Osallistuminen tapahtumaan päihteiden vaikutusten alaisena on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on
kielletty tapahtuma-alueella ja radalla.

Vakuutukset
Jokainen osallistuja osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Tarkastathan vakuutusturvasi viimeistään
nyt! Järjestäjällä on vastuuvakuutus, joka korvaa ainoastaan järjestäjän virheistä johtuneet vahingot.
Alueella on ensiapu paikalla.

Valokuvas
Tapahtumajärjestäjän toimesta paikalla on valokuvaajia sekä videokuvaajia. Tapahtumajärjestäjä pidättää
oikeuden kuvien käyttämiseen mainostarkoituksiin.

Wc:t
Kauppakeskuksen wc tilat ovat osallistujien käytössä.

Tervetuloa seikkailemaan!

