Lasten IKM 2019
27.-28.4.2019

JÄRJESTÄJÄ
TLT Events yhdessä FDO:n kanssa.
Kisakoordinaattori: Anna-Maria Nurmi, taimilanliikuntatohtori@gmail.com
KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikkana toimii Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36, 40800 Vaajakoski.
Tanssilattia: tanssimatto lattiatasossa 14 m x 12 m
Vaajakosken liikuntahallilla lavalle tulo ja poistuminen tapahtuu sujuvuuden takia toisinpäin
kuin tavallisesti kisoissa. Kilpailijat tulevat oikealta puolelta (stage right) sisään ja poistuvat
vasemmalta puolelta (stage left). Katsomosta päin katsottuna, sisään tullaan vasemmalta ja
poistutaan oikealle.
KULJETUS
Kisapaikan ja kisahotellin etäisyys on noin 9km. Järjestämme bussikuljetuksen kisapaikan ja
kisahotellin välillä aamulla ennen kilpailun alkua ja illalla kisojen päätyttyä. Kisabussi
3€/hlö/suunta. Ilmoittautumisesta kisabussikuljetukseen tulee infoa lähempänä kisoja.
MAJOITUS
Original Sokos Hotel Alexandra. (Hotelli sijaitsee lähes vastapäätä Matkakeskusta).
Hinta/vrk
105€ 1-hengen huone (standard)
105€ 2-hengen huone (standard)
10€ lisävuode 15v. ja siitä nuorempi.
20€ lisävuode 16v. ja siitä vanhempi.
Solo Sokos Hotel Paviljonki (Hotelli sijaitsee Matkakeskuksen vieressä)
Hinta/vrk
110€ 1-hengen huone (solo)
110€ 2-hengen huone (solo)
10€ lisävuode 15v. ja siitä nuorempi.
20€ lisävuoden 16v. ja siitä vanhempi.
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron sekä voimassa
olevan ALV:n. Jokainen kilpailija varaa ja maksaa huoneensa itse. Jokainen varaa ja maksaa
huoneensa itse.
Varaukset Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh. 020 1234 640 tai e-mail
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Kiintiötunnus LASTEN IKM 2019. Viimeinen varauspäivä on
29.03.2019, jonka jälkeen kiintiöstä myymättä jääneet huoneet vapautetaan.
PÄÄSYLIPUT
Lippuja myy Lippupiste www.lippu.fi.
HUOM. Hinnat sisältävät Lippupisteen palvelupalkkion.

Liput tulevat myyntiin 1.3.2019
Ennakkoon:
2 päivän lippu 28€/21€
1 päivän lippu 18€/13€

Liput ovelta:
2 päivän lippu 33€/26€
1 päivän lippu 23€/17€
RUOKAILU
HUOM! Kilpailijoilta tulleeseen toiveeseen on vastattu ja sunnuntain ruokana on
lihamakaronilaatikko! Huomioittehan, että kumpanakin päivänä kasvisruuan saa erikseen
tilaamalla.
Kisapaikalla tarjoillaan kumpanakin päivänä lounas klo 12-15 välisenä aikana.
Lauantai
Broileri-pastapaistos (L), salaattipöytä, salaatinkastike, leipä, levite, maito ja vesi.
Sunnuntai
Lihamakaronilaatikko (L), salaattipöytä, salaatinkastike, leipä, levite, maito ja vesi.
Kasvis- ja vegaanivaihtoehto on mahdollista tilata erikseen.
Mainitsethan ruokavaihtoehdon maksun viestikentässä.
Lounaan hinta on 10€/hlö.
HUOM! Lounas tilataan ennakkoon maksamalla summa tilille. Mainitse maksun viestikentässä
"Lasten IKM-ruokailu", päivä, jolle ruuan ostat ja määrä. Esimerkiksi. "Lasten IKM-ruokailu,
sunnuntai, 3kpl".
Lounas maksetaan tilille:
Taimilan Liikuntatohtori
FI87 1199 3000 1065 29
Maksamasi ruokaliput voit lunastaa kuittia vastaan lipunmyynnistä.
HUOM! Ruokailu tulee maksaa 10.4. mennessä.
KISAVALOKUVAT & -VIDEOT
Yhteistyössä: Eija Jokilahti Photography

♥ Tervetuloa Jyväskylään! ♥

