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NÄYTTEILLEASETTAJA-INFO - PORVOON TAIDETEHDAS
Tapahtumapaikka
Porvoon Taidetehdas/Avanti-Sali, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo
Lisätietoja tapahtumapaikasta: www.taidetehdas.fi

Aukiolo
Tapahtuma on avoinna yleisölle la-su 3.-4.12.2022 klo 10-16.
Sisäänpääsy on ilmainen.
Lämpiön ulko-ovi avataan näytteilleasettajille lauantaina kaksi tuntia ja sunnuntaina tuntia ennen tapahtumaa.

Pysäköinti
Taidetehtaan pysäköintipaikat ovat piha ja parkkihalli, joita hallinnoi Autoparkki (yht. noin 300 paikkaa). Lähiympäristössä on myös Porvoon kaupungin hallinnoimia pysäköintipaikkoja. Pysäköinti on pääsääntöisesti maksullista, mutta
Autoparkin alueilla saa toistaiseksi pysäköidä kaksi ensimmäistä tuntia ilmaiseksi.
Taidetehdas on esteetön. Lähetämme alueen kartan näytteilleasettajille lähempänä tapahtumaa.

Rakennus- ja purkuaika
-

Osastojen pystyttäminen pe 2.12. klo 15-20 sekä la 3.12. klo 8-9:30. Osastojen on oltava valmiina lauantaina
klo 9:30 mennessä.

-

Purkuaika su 4.12. klo 16-19.

Lähetämme tarkemmat ohjeet lastausreiteistä ja -paikoista lähempänä tapahtumaa, kun pohjakartta on valmistunut.

Tekniset tiedot
Taidetehtaan lattia on lakattua betonia. Sisälle ei saa ajaa autolla.
Osastoilla ei ole erikseen seiniä. Omien rakenteiden kiinnityksistä ei saa jäädä jälkiä kiinteistön rakenteisiin.
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Ripustukset katosta ovat mahdollisia vain ennakkoon sovituissa poikkeustapauksissa. Suosittelemme markkinointimateriaalien käytössä esim. rolluppeja.
Kalusteet ovat valmiina osastoilla ja tapahtumajärjestäjä vastaa niiden keräämisestä tapahtuman päätyttyä. Tapahtuman aikana osastolla vahingoittuneista kalusteista veloitamme näytteilleasettajaa.
Hallissa on yleisvalaistus. Tilatut sähköliitännät ovat valmiina osastoilla. Omia sähköjohtoja ei saa vetää yleisiin pistorasioihin.
Kynttilöiden ja palavien nesteiden käyttö on kielletty.
Tapahtumassa ei ole käytössä varastotiloja.
Näytteilleasettaja huolehtii omien roskiensa, pakkausmateriaalien, lavojen ym. poisviemisestä. Taidetehtaalla ei ole
jätelavoja eikä suuria keräysastioita.
Käytössä on ilmainen WLAN-verkko.
Osastopaikat
Osastot ovat pääosin pöytäpaikkoja. Vahvistamme sijaintinne lähempänä tapahtumaa messukartan valmistuttua. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ilmoittautumislomakkeella esitetyt toiveet.
Vakuutukset
Näytteilleasettaja vastaa osastollaan olevista tuotteista ja tavaroista ja huolehtii tarvittavista vakuutuksista osallistumisehtojen mukaisesti.
Ruokailu
Paikalla on laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut. Ruoan ja juoman tarjoilu ja myynti osastoilla on kielletty.
Tekninen tuki
Tekninen tuki on paikan päällä rakennus-, purku- sekä tapahtuma-aikana. Tuottaja Srba Lukic, puh. 0400-707097.
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