Hvor mange borde / bænke sæt skal vi bruge?

Når I booker et telt til DHL stafetten, skal I regner i grupper á 8 personer, da det er det antal personer som
kan sidde omkring et bord / bænke sæt. Derfor kan der kun vælges det antal sæt der går op med 8 personer.
Eks. I har tilmeldt 6 hold, i alt 30 personer – her skal I booke 4 x borde / bænke sæt.

Husk at tænke på, om I skal have ekstra pladser

- til tilskuer, kollegaer, familie eller andre som ikke deltager i stafetten.

I teltene er der plads op til 216 personer.

Man må altså forvente at dele teltet med andre DHL stafet deltagere, men bord og bænke er selvfølgelig
reserveret og opstillet, så det bliver så privat som muligt.

Hvis I vil have teltet for jer selv, så skal der 27 borde/bænke sæt

- så har I hele teltet for jer selv. Der er plads til 216 personer. Teltene måler 9 x 24 meter, og er med
vinduer. Teltet står klar på løbsdagen fra kl. 16.00.

Lejebetingelser

I kan vælge at booke teltpladser når I har lyst, men vent ikke for længe.

Grill, åben ild og fakler er ikke tilladt i teltene.

De skal stå mindst 3 meter væk. Teltene er forsikret mod udefrakommende skader.
Lejer hæfter for skader påført af egne deltagere.

Der må ikke stilles grill
- eller andet på brandvejene.

Vi henstiller til at der ikke flyttes rundt på borde og bænke
- af hensyn til flugtvejene i teltet.

Teltene bedes forladt rengjorte for affald

- affaldet skal smides i de opstillede affaldscontainere.

Der er ikke mulighed for at tilslutte lys eller andre elektriske apparater i teltene
Der må ikke medbringes generator eller lign. Der må ikke opstilles noget op ad teltene.
Brand og flugtveje skal holdes frie!

Den enkelte er ansvarlig for

- at der ikke opholder sig flere personer i og ved teltet, end der er bestilt bord / bænke sæt til.
Alle teltene er godkendt til udlejning, og opstilling af teltene er godkendt af myndigheden..

Hvordan finder jeg vores telt?

På pladsen vil der være ophængt plancher over teltplacering og fordeling.

Skulle I have spørgsmål

- er der opstillet et infotelt. Her er I velkommen til at komme forbi,
hvis I har spørgsmål eller bare ikke kan finde jeres telt.
Spørgsmål vedr. teltudlejning sendes til: perhussmann@me.com
Pris for leje af teltpladser frem til 1. juni: kr. 795,- ex. moms pr. borde / bænke sæt til 8 personer.
Pris for leje af teltpladser efter 1. juni: kr. 945,- ex. moms pr. borde / bænke sæt til 8 personer.

