INFO 23.-24.10.2020
Aukiolo / Opening hours:
•
•
•
•

Klo 10:30 - 11:30
Klo 12:30 - 13:30
Klo 17:15 - 18:30
Klo 20:00 - 21:30

•

Mikäli saavut paikalle ja kilpailuvuorosi on jo mennyt, odota että info aukeaa niin
katsotaan vuorosi tilannekohtaisesti.
Aukioloaikojen ulkopuolella kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
toimisto@sallap.fi / tekstiviestillä numeroon 040 822 4220 / Katri.

•

•
•

In case you arrive late and miss your spot in the group, wait for the info to open and we
will sort it out.
In urgent matters please contact us via email: toimisto@sallap.fi.

Ryhmät / Groups:
•

•
•

•

•
•

Ryhmälistat ja lauluvuorot löytyvät ViihdeSallapin verkkosivuilta osoitteesta:
o https://viihdesallap.fi/kilpailutapahtumat/kultakurkku-karaoke/
o Listat näet myös Himoksen seiniltä.
Perjantain jatkoon päässeet julkaistaan klo 00:00 ja listat julkaistaan myös ViihdeSallapin
verkkosivuilla pian julkaisun jälkeen.
Kilpailukappaleita tai lauluvuoroja ei voi muuttaa.

You can find competition groups and your spot from our website:
o https://viihdesallap.fi/kilpailutapahtumat/kultakurkku-karaoke/
o Groups are also found from the walls at Himos Areena
Semi-finalists for Saturday are published at Himos Areena at 00:00 and the lists can also
be found from our website soon after the competition.
You can not change your songs or your spot in the groups.

Huolehditaan toisistamme!
Haluamme luoda kilpailijoille ja kaikille paikan päälle saapuville mahdollisimman turvallisen
tapahtuman ja samalla olla hyvänä esimerkkinä tapahtumajärjestäjänä näin poikkeusaikana.
TÄRKEIMMÄT OHJEET JA INFOA Kultakurkku 2020 lopputapahtumaan liittyen:
Mikit desinfioidaan jokaisen laulajan jälkeen ja käytössä on useita mikkejä. Omaa mikkiä saa
myös käyttää.
Pe 23.10. paikan päällä Areenalla ei tarvitse ilmoittautua läsnäolevaksi, ryhmälistat
julkaistaan to 22.10. nettisivuillamme osoitteessa www.viihdesallap.fi. Ryhmälistat löytyvät
myös Himos Areenan seiniltä (useasta paikasta) aikaisempien vuosien tapaan.
Huolehdimme omalta osaltamme turvaväleistä esimerkiksi palkintojenjaossa, jolloin suuria
määriä ihmisiä ei tänä vuonna tule kerralla lavalle.
Jokaisella kisailijalla ja paikan päälle saapuvalla on oma vastuu noudattaa viranomaisten
ohjeistuksia esimerkiksi turvavälien pitämisessä sekä henkilökohtaisen hygienian
huolehtimisessa:
•
•
•

Älä saavu paikalle kipeänä.
Jos sinulla on lieviäkään koronaviruksen oireita, pysythän mieluummin kotona.
Muista hyvä hygienia ja turvavälit. Käsidesiä löytyy paikan päältä.

Toivomme, että tapahtuma-alueella ollessa jokainen käyttää omaa maskia.
Kannustusjoukot ovat tervetulleita tapahtumaan. Himos Areenalla on paljon tilaa ja
istumapaikoissa pystymme noudattamaan annettuja turvaohjeita.
Ohjeistukset on laadittu kaikkien yhteistä turvallisuutta ajatellen.
Tehdään yhdessä iloinen ja onnistunut tapahtuma. Vedetään täysille ja pidetään huoli
toisistamme! Karaoke rocks!

Jämsän päivystys:
Päivystys on avoinna 24 h/vrk, puh. 040 712 2555.
Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Päivystyspoliklinikka ei välitä sairaankuljetustehtäviä.

Let’s take care of each other!
Guidelines for Kultakurkku 2020 competition:
The mics are disinfected after each singer and there are several mics in use. You can also use
your own mic.
Fri 23.10. on site At the Arena it is not necessary to register to be present, group lists will be
published Thu 22.10. on our website at www.viihdesallap.fi. Group lists can also be found on
the walls of Himos Arena (in several places) as in previous years.
For our part, we take care of safety gaps, so that large numbers of people do not come on
stage at once this year.
Each competitor and those arriving at the venue have their own responsibility to follow the
instructions of the authorities, for example in keeping safety distances and taking care of
personal hygiene:
•
•

Don't arrive if you have any symptoms.
Remember good hygiene and safety distances. Hand sanitizer can be found on site.

We highly recommend that everyone will wear a mask while in the event area.
You and your friends are welcome to the event! Himos Arena has a lot of space and we are
able to follow the given safety instructions. There are plenty of chairs and tables available.
Let’s all follow the instructions for the common safety of all and make a happy and successful
event together.

Karaoke rocks!

Emergency duty reception is open 24/7, Tel. +358 40 712 2555.
Address: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Please notice that the emergency polyclinic does not forward medical transport requests.

