Matpaketet, betalning, sovsal och allmän info

Ankomst
Konferensen börjar på onsdag kväll kl 19.00, du som har bokat ankomstdag annan
dag än onsdag ser öppettiderna för infodisken längre ned, vid öppettiderna kan du
registrera din ankomst och lämna din väska. På onsdagen så öppnar infodisken kl
13.00.
Mat
Du som har beställt matpaketet kommer kunna hämta ut dina biljetter i infodisken när
du anmäler dig vid ankomst. Boka gärna matpaketet online och säkra din plats.
Infodisken ligger i entrén. Om du inte beställt matpaketet men önskar göra det kan
göra det vid ankomst. Meddela gärna om du har allergier.
Mat som ingår är:
-Frukost
-Lunch
-Middag
-Kvällsmacka
I år kan man även boka ett mindre matpaket, dvs om du bara ska stanna halva
veckan, klicka på anmälnings länken för mer information.
Betalning
Du betalar för din vistelse och eventuellt matpaket när du anmäler dig på hemsidan.
Priset för stora matpaketet (ons-sön) är 650 kr.
Priset för lilla matpaketet (fre-sön) är 320 kr.
Priset för enbart en matkupong (lunch eller middag) 80 kr.
Priset för enbart en frukostkupong 50 kr.
Priset för enbart en kvällsmacka 30 kr.
Priset per natt i sovsal är 75 kr.
Sovsalar
Det så kallade sovsalarna är skolans lokaler och klassrum vilket betyder att man
behöver ta med sig egen luftmadrass eller liggunderlag, även sovsäck eller
lakan/täcken.
Se öppettiderna för sovsalarna längre ned. När dessa är öppna kan du lämna din
väska, ett tips är att planera din avfärd så att du tajmar in en öppentid för att slippa
väntetiden. För att alla ska kunna trivas i sovsalarna följer här några viktiga regler
som alla måste följa:

Ordningsregler

1. För att komma in i sovsalarna måste du ha giltig biljett, med rätt datum.
2. Respektera och lyd sovsalsvärdens anvisningar.
3. Tystnad ska råda från 23.00 till 09.00 då kommer det också att vara släckt.
4. Klockan 01:00 stängs sovsalarna för natten, se till att du verkligen kommer dit
i tid.
5. Lyset tänds igen klockan 09:00 på morgonen. Klockan 09:30 ska alla vakna.
Detta på grund av att alla ska hinna göra sig i ordning och komma ut ur
salarna innan vi stänger kl. 10:30, frukost serveras i Livets Ords Café.
6. Ingen får befinna sig i sovsalarna när vi inte har öppet.
7. Rökning, droger och alkoholförtärning är förbjuden. Att införa eller göra upp
eld inomhus liksom användandet av gasolkök eller liknande är strängt
förbjudet.
8. Tar du sönder något i lokalen blir du ersättningsskyldig. Vandalisering
polisanmäls.
9. Värdesaker ansvarar du själv för.

Alla måste skriva sitt namn och mobilnummer och hur länge de stannar i sovsalen på
en lista som finns vid entrén och på en lista till på dörren till sovsalen. Detta för att vi
ska veta hur många som sover där ifall det brinner.
Mer info om konferensen finns i Infodisken i entrén på Livets Ord.

Öppettider Sovsal
09:00 – 10:30
13:00 – 14:00
16:15 – 18:30
22:00 – 01:00

