PUBLIKUMSINFORMASJON

ELVERUMSFESTIVALEN 2021
Vi ønsker å kunne tilby publikum å komme til Elverumsfestivalen 2021.
Grunnet Covid-19 vil det det deles opp i publikumskohorter.
Vi ber alle om å respektere de kohorter man blir tilhørende, samt å respektere våre funksjonærer og de
beskjeder som måtte komme fra oss som arrangør.
Vi åpner opp for 2 kohorter med 200 personer i hver. Merk at barn også teller i dette antallet og må eventuelt
meldes på som alle andre.
Publikum skal kun oppholde seg på publikumsplass og har ikke adgang i depoet.
Oppdelingen vil være som følger:
Helgepass med mulighet for camping (Kohort 3, maks 200 personer)
Camping på Gokartbanen, eventuelt også parkering for denne kohorten.
Følg skilting fra gokartbanen til publikumsplass.
Pris pr. person for helgepass med camping kr. 300,Merk at det ikke er strøm tilgjengelig.
Dagspass Lørdag 14/8-2021 (Kohort 4, maks 200 personer)
Parkering på publikumsplass, følg skilting til denne kohorten.
Pris pr. person er kr. 150,Dagspass Søndag 15/8-2021 (Kohort 5, maks 200 personer)
Parkering på publikumsplass, følg skilting til denne kohorten.
Pris pr. person er kr. 150,Ønsker du å komme både lørdag og søndag uten camping må du melde deg på begge dager. Dagpassene gir
ingen mulighet for camping.
Det er selvsagt også mulig å melde seg på helgepass uten at man benytter seg av camping hvis dagpass er
fullt.
Påmelding til publikumsbilletter legges ut søndag 8/8-21 kl. 18.00
Det åpnes da opp etter kohorter som anvist over.
Merk at man ikke kan møte opp uten å være på listen over de påmeldte publikum, da vil man ikke slippe inn.
Betaling ved ankomst, du kan benytte kontanter, kort og vipps.
Alle skal benytte adgangsbånd som utleveres når du ankommer banen.
Dette skal også fremvises ved forespørsel fra våre funksjonærer. Har man ikke adgangsbånd vil man måtte
forlate området.
Følg med på opplysninger via høyttaleranlegget vedrørende bud trekking.
Publikum vil ha egne budluker på publikumsplass.
Det vil også settes opp en egen kiosk.
Vi tar imot kontanter, kort og vipps i kiosken og budluker.
Se egne regler vedrørende bud på bilsport.no
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