28.5.2018

Hyvä näytteilleasettaja,
Kesä on alkanut salakavalan nopeasti ja Pohjanmaan Peltopäivän järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa.
Monet teistä varmasti viettävät kesälomaa ennen Pohjanmaan Peltopäivää. Tapahtumajärjestäjänä
toivomme osastonne ja siihen liittyvien asioiden olevan kunnossa ennen lomia.
Ohessa osastokartta, jossa on osastosijoittelu. Mahdolliset kommentit/huomiot koskien oman osastonne
sijoittelua, pyydämme ilmoittamaan kenttäpäällikkö Juha Ylikantolalle (juha.ylikantola@proagria.fi) pe 1.6.
klo 12 mennessä.
Tähän kirjeeseen olemme myös koonneet käytännön tietoa Pohjanmaan Peltopäivän rakentamiseen ja
tapahtumaan saapumiseen liittyen. Mukana myös ohjeet koskien ravintolapalveluita (ruoka- ja kahvilippuja
on mahdollista tilata ennakkoon).
HUOM. Näyttelyjärjestäjät lomailevat myös heinäkuussa. Peltopäivä-sähköpostia luetaan epäsäännöllisesti
9.–20.7 välisenä aikana. Kiireellisissä tapauksissa saat parhaiten yhteyden puhelimitse näyttelypäällikköön
numerosta 040 827 7100.
Jos teillä on varattuna yhteisosasto, ja olet ilmoittautumistiedoissa ilmoittanut vain oman sähköpostiosoitteesi,
välitäthän tämän viestin myös muille osastollanne mukana oleville tahoille.

Näyttelyosastojen rakentaminen ja purku
Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta (pois lukien tapahtumajärjestäjältä tilatut teltat ja
lipputangot), sisustamisesta ja purkamisesta. Osastojen rakentamisessa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
- osastojen rakentaminen on mahdollista aloittaa keskiviikkona 25.7. 2014 klo 12.00 (mahdollisesta
aiemmasta rakentamisesta sovittava erikseen järjestäjien kanssa)
- osastojen tulee olla valmiina torstaina 26.7.2014 klo 9.00
- osastoa ei saa rakentaa eikä tuotteita esitellä niin, että siitä aiheutuu vaaraa, ruuhkia osaston lähistölle tai
muuta haittaa viereisille osastoille tai yleisölle
- purkaminen voidaan aloittaa torstaina 26.7.2014 klo 16.00
- osastojen tulee olla purettuina ja esineiden poiskuljetettuina torstaina 26.7.2014 klo 19.00 mennessä
Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan yleisiä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä,
osallistumisehtoja ja rakentamisohjetta sekä ilmoittamaan ne osastonsa suunnittelijoille ja rakentajille.
Tapahtuman virallisena messurakentajana toimii Maiseri Oy (www.meiaseri.fi). Osastojen rakentamista ja
kalusteita voi tiedustella: Jari Isohella, 0400 680 866.

Autojen paikoitus
Tapahtuma-aikana autoja ei saa pysäköidä näyttelyalueella. Näytteilleasettajille on varattu paikoitusalueita
Luonnonvarakeskuksen ja Perunantutkimuslaitoksen takapihalta (Alapääntie 104). Paikat täytetään
saapumisjärjestyksessä.

Tavaroiden lähetys
Näytteilleasettajat toimittavat tapahtumassa tarvittavat tavaransa osastolleen omalla kustannuksellaan.
Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilyttämisestä eikä myöskään
tilaisuuden jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.

Sähkövirta ja -työt
Näytteilleasettaja tilaa järjestäjiltä osastolla tarvitsemansa sähkövirran. Tilattu sähkö toimitetaan osaston
reunalle. Osastolle varatun sähköliittymän käyttö on sallittu vain ko. osastolla. Kaikenlaisten omien
liittymien vetäminen osastolle on kielletty. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista
vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa osastolleen tuomista sähkölaitteista (esim. ulkokäyttöön tarkoitetut
sähköjohdot).
Kaikkien sähköverkkoon liitettävien sähkölaitteiden tulee olla CE-merkittyjä

Puhtaanapito
Tapahtuman järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta alueella. Jokainen näytteilleasettaja vastaa
oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on vietävä jäteastioihin.

Vakuutukset
Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä.

Palo- ja muu turvallisuus
Turvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja turvallisuusohjeita.
Näytteilleasettaja vastaa näytteille asetettavien tuotteiden, koneiden ja laitteiden tuoteturvallisuudesta ja
lainmukaisuudesta.

Ruoka- ja kahviliput
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset pitävät tapahtumassa ravintolaa ja kahvilaa näytteilleasettajille
sekä näyttelyvieraille. Tuotteiden hinnat ovat etukäteen tilattuna hieman edullisempia kuin paikan päällä.
Tilaus 21.6. mennessä
Keittolounas (sis. mehu/vesi)
makkara
kahvi
pulla
Hintoihin lisätään alv.

€/lippu:
6,30
1,50
1,50
2,00

Vain käytetyt ruoka- ja kahviliput veloitetaan. Käyttämättömät liput tulee palauttaa tapahtumapäivänä klo
17.00 mennessä näyttelytoimistoon, jolloin niitä ei veloiteta. Ruoka- ja kahvilippuja voi tilata sähköisellä
tilauslomakkeella https://www.webropolsurveys.com/S/B3267AE799B3288D.par

Tilatut liput ovat noudettavissa tapahtuman aikana näyttelytoimistosta tai 21.6. mennessä tilatut liput
toimitetaan postitse yhteen osoitteeseen.
Kahvio avautuu torstaiaamuna viimeistään klo 8.30 Ruokaa saa tapahtumapäivänä klo 16.00 saakka.

Yhteystiedot:
Näyttelypäällikkö Henri Honkala, puh. 040 827 7100, henri.honkala@proagria.fi
Näyttelysihteeri Elina Lokasaari, puh. 043 824 7779, pohjanmaanpeltopaiva@proagria.fi
Rakentamispäällikkö Hannu Putula, puh. 040 510 5965, hannu.putula@proagria.fi
Kenttäpäällikkö Juha Ylikantola, puh. 043 825 8510, juha.ylikantola @proagria.fi
HUOM. Näyttelyjärjestäjät lomailevat myös heinäkuussa. Peltopäivä-sähköpostia luetaan epäsäännöllisesti
9.–20.7 välisenä aikana. Kiireellisissä tapauksissa saat parhaiten yhteyden puhelimitse näyttelypäällikköön
numerosta 040 827 7100.

Näyttelyterveisin,
Henri Honkala, näyttelypäällikkö, p. 040 827 7100
Elina Lokasaari, näyttelysihteeri, p. 043 824 7779

Postin liitteenä on tapahtuman logo, joka on vapaasti käytettävissänne.
Kotisivu www.pohjanmaanpeltopaiva.fi on hyvä linkittää omiin asiakaskirjeisiinne.
Seuraa ja jaa tapahtumaa:
FB/ peltopäivä
Twitter /peltopäivä

