NORDLEK 2018
Ilmoittautuminen
Osallistuja

Ilmoittaudu NORDLEK 2018 “osallistujaksi” tai muulla statuksella
• Kutsuvieras: Nordlek 2018 erityisesti kutsutut henkilöt

• NORDLEK-taiteilija: taiteilijat tai luennoitsijat, joiden kanssa organisaatio on laatinut

erillisen sopimuksen

• Talkoolainen: johtaja, jonka organisaatio on nimennyt erityistehtäviä varten
• 2018 ryhmänjohtaja

Organisaation maksuehdot

• NORDLEK 2018 ilmoittautuminen päättyy 31. maaliskuuta 2018
• Ilmoittautumiset 1. huhtikuuta jälkeen korotettu maksu

Ikä, vuosi

Normaali maksu, SEK

0-4
5-15
16-25
26-

ilmainen
500
800
1 700

Lisämaksu, SEK
1.4. alkaen
ilmainen
650
1 000
1 950

Yhden päivän maksu, SEK
päivässä
ilmainen
150
250
450

Osallistujille, jotka eivät ole Nordlek-sopimusosapuolten (kansallisten organisaatioiden)
jäseniä, maksavat 200 SEK lisämaksun.
Majoitus

Kouluhuoneiden lattiamajoitus varataan ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Hotellien, retkeilymajan ja leirintäalueiden majoitus varataan ja maksetaan suoraan

majoituksen tarjoajalle. Olemme varanneet ennakkoon majoituskiintiön. Anna varauskoodi
nordlek2018 varauksen yhteydessä.
Ateriat

Osallistujat voivat ostaa aterioita (aamiainen, lounas, illallinen) suoraan järjestäjältä, joko
ruokapakettina koko viikolle tai yksittäisiä aterioita. Ruokapaketti tilataan ja maksetaan

yhdessä ilmoittautumisen kanssa. Hotellissa, retkeilymajassa tai omassa majoituksessa olevat
osallistujat voivat valita ruokapaketin, jossa aamiainen ei sisälly hintaan.

Ruokapakettien ostohinta on edullisempi verrattuna yksittäisten aterioiden ostamiseen.
Kaikki ostetut ateriat tarjoillaan Lugnet-lukion ruokasalissa, joka sijaitsee Nordlek alueen
keskellä.

Ruokalista:
Månd 9
Middag
Tisd 10
Frukost
Lunch
Middag

Onsd 11
Frukost
Lunch
Middag
Torsd 12
Frukost
Lunch

Middag

Fred 13
Oxfärsmedaljonger med lingongräddsås, Frukost
Frukostbuffé med gröt (G, L, Ä),
inlagd gurka och färsk potatis (L)
allergenfria alternativ finns
Lunch
Kryddig korvstroganoff på Falukorv
med ris (L)
Frukostbuffé med gröt (G, L, Ä),
allergenfria alternativ finns
Middag
Fiskgryta Provencale med ris och
potatis (L)
Chorizogryta med potatis och ris
Sommarbuffé med 3 sorters kallskuret, Lörd 14
sill, mimosasallad, potatissallad, bröd
Frukost
Frukostbuffé med gröt (G, L, Ä),
och smör (L, Ä)
allergenfria alternativ finns
Lunch
Hovmästarbiff med pepparsås, potatis
och ris (L)
Frukostbuffé med gröt (G, L, Ä),
allergenfria alternativ finns
Middag
Marinerad helstekt karré, bbq-sås,
potatis
Kycklingfilé med dragonsås, potatis och
ris (L)
Sönd 15
Köttbullar, brunsås, potatis, lingon och Frukost
Frukostbuffé med gröt (G, L, Ä),
gurka (L)
allergenfria alternativ finns
Till lunch och Tre sorters sallader/råkost
Frukostbuffé med gröt (G, L, Ä),
middag
Hårt bröd, smör
allergenfria alternativ finns
severas
Måltidsdryck
Panerad torsk med skagensås, dillkokt
Se nedan beträffande allergener.
färskpotatis (G), glutenfri fisk finns som
alternativ
Kassler med rödvinsås och potatispanna

Förteckning över allergener (prenteserna ovan visar om maten innehåller allergenen)
G = Gluten
S = Sojabönor
L = Laktos (inkl. mjölkprodukter)
S1 = Selleri
K= Kräftdjur
S2 = Senap
J = Jordnötter
S3 = Sesamfrön
Ä = Ägg
S4 = Svaveldioxid och sulfit
F = Fisk
L1 = Lupin
B = Blötdjur
N = Nötter

Även om ämnena inte finns i rätten, hanteras allergenerna i lokalen och dess
utrustning.

Ruokalista on saatavilla osoitteessa www.nordlek2018.se. Et voi ostaa aterioita paikan päällä
Falunin järjestäjiltä. Osanottajat, jotka eivät ole ostaneet aterioita ilmoittautumisen
yhteydessä, ohjataan esim. Falu-keskuksen ravintoloihin 1,5km päähän. Luettelo

ravintoloista on osoitteessa www.nordlek2018.se , linkki: stämmo_program_18_6_finska4
.

Nämä tapahtumat vaativat ennakkoilmoittautumisen ja erillisestä maksusta.

pr-esitykset ilmoitetaan ja retket tilataan ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Retket
on esitelty NORDLEK 2018 ohjelmassa www.nordlek2018.se
Retkiä

Retket tilataan ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietoja retkistä löytyy osoitteesta www.nordlek2018.se. Retkiliput, joita ei ole vielä varattu,
voidaan ostaa Nordlek alueelta InfoCentralilta.

PR-esiintymiset kaupungilla ja ryhmä- ja paritanssikilpailut

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua tanssiryhmällä PR-esiintymisiin kaupungilla.

Ilmoittautuminen PR-esiintymiseen tehdään henkilökohtaisen ilmoittautumisen yhteydessä.
Jokaisella tanssiryhmällä pitää olla nimi ja nimetty ryhmänohjaaja.

Tanssikilpailu järjestetään ryhmälle ja paritanssijoille. Ilmoittautuminen kilpailuun ryhmän

kanssa tehdään Nordlek hakemuksen yhteydessä. Jokaisella tanssiryhmällä pitää olla nimi ja
nimetty ryhmänjohtaja. Kilpailumaksu on 200 SEK / ryhmä.

Hakemus paritanssikilpailuun tehdään paikalla InfoCentralissa Nordlek -alueella.
Kilpailumaksu on 50 SEK / pari.

Konserttiliput, joita ei ole vielä varattu, voidaan ostaa Nordlek -alueelta InfoCentralilta.

