Majoitus 25manna Flemingsberg
Paikka

Lattiamajoitus Huddingen lukiolla, noin 10 km kilpailukeskuksesta.

Varaaminen

Majoituksen voi varata kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä Eventornettisivustolla.

Osoite

Gymnasievägen 3, 141 38 Huddinge

Sisäänkirjautuminen Sisäänkirjautuminen tapahtuu Huddingen lukiolla alla olevien aukioloaikojen
mukaisesti. Ilmoita mielellään myöhäisestä saapumisesta sähköpostitse
osoitteeseen: boende@25manna.se
Joukkueenjohtaja saa sisäänkirjautumisen yhteydessä mm. majoitustiedot sekä
järjestys- ja turvallisuusinfoa. Joukkueenjohtajan tehtävänä on jakaa nämä tiedot
jokaiselle joukkueen jäsenelle.
Aukioloajat

Pe 7.10 klo 19.00–24.00
La 8.10 klo 06.00–10.00 sekä klo 16.00–24.00
su 9.10 klo 06.00–10.00
Muina aikoina lukio on lukittuna mutta henkilökuntaa on paikalla ympäri
vuorokauden.

Vägbeskrivning

Autot/seurabussit: Käänny tieltä Huddingevägen (tie226) tielle Björkängsvägen
(kyltti kohti Björkängens IP) ja tämän jälkeen käänny oikealle tielle
Gymnasievägen. Katso ylläoleva. kuva kartasta.
Juna: Pysäkiltä Huddinge station 1, 2km kävelymatka pohjoiseen teitä
Kommunalvägen ja Gymnasievägen tai pysäkiltä Huddinge station
paikallisbusseilla 703 tai 710 pysäkille Norrgårdsvägen tai paikallisbusseilla 172,
742 tai 744 pysäkille Huddingegymnasiet.

Parkkipaikat

Parkkipaikkoja löytyy lukion välittömästä läheisyydestä, lukiolta koillisen
suuntaan. Ilmoitus seurabusseista otetaan mielellään etukäteen.

Aamupala

Aamupala kuuluu majoitusmaksuun ja se tarjoillaan koulun ruokalassa klo 06.0009.00 lauantaina ja sunnuntaina.

Suihkut

Suihkuja ei löydy Huddingen lukiolta vaan suosittelemme käymään suihkussa
kilpailukeskuksessa.

Järjestys- ja
turvallisuussäännöt

Nastareiden käyttö, vaatteiden ja kenkien pesu, ruuan laitto, tupakointi ja
alkoholin juonti koululla on kielletty.
Älä jätä arvotavaroita vartioimatta koulun tiloihin. Koulu tai kilpailunjärjestäjät
eivät vastaa mahdollisista arvotavaroiden katoamisista.
Kaikki koululla majoittujat vastaavat luokkahuoneiden ja WC-tilojen siisteydestä.
Ota selville, mistä lähimmät hätäuloskäynnit löytyvät. Hätäuloskäynnit on
pidettävä koko ajan esteettöminä.

Ravintolat

Ruoanlaitto on kiellettyä koulun tiloissa mutta lähistöltä ja Huddingen
keskustasta löytyy useita ravintoloita.

Reitti Huddingen
lukiolta

Autot/seurabussit: Aja etelään tietä 226 (Huddingevägen) ja seuraa kilpailun
kylttejä Glömstan tien ja Flemingsbergin risteyksestä.

kilpailukeskukseen

Julkinen liikenne: Paikallisbussi 705 tai 742 pysäkiltä Kvarnsbergplan kohti
suuntaa Huddinge Centrum. Jää pois bussista pysäkillä Huddinge Centrum ja
vaihda junaan (pendeltåget) kohti Södertäljeä ja jää pois asemalla Flemingsberg.

Uloskirjautuminen

Ennen uloskirjautumista koululta jokainen joukkueenjohtaja käy läpi siivouksen
yhdessä majoitushenkilökunnan kanssa. Roskat tulee jättää roskasäkkeihin ja
yleissiivous on oltava tehtynä ennen uloskirjautumista. Kaikki tilat tulee olla
tyhjänä viimeistään klo 11 sunnuntaina.

Yhteystiedot

Ennen kilpailua: boende@25manna.se sekä kilpailuviikonlopun aikana:
boende@25manna.se tai 070-215 39 19 (Anders Schieche)

Tervetuloa 25manna Flemingsbergiin toivottaa järjestäjäseurat OK Södertörn ja
Snättringe SK sekä yhteystyökumppanit

