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AMPUMAHIIHON MAAILMANCUP TUO
SUUREN LUOKAN KISATUNNELMAN
KONTIOLAHDELLE!
Maailmancup järjestetään aivan Joensuun kupeessa Kontiolahden kunnassa. Päävastuu kisojen järjestämisestä on Kontiolahden Urheilijoilla yhteistyössä Suomen Ampumahiihtoliiton kanssa.
Kisapaikkana Kontiolahden ampumahiihtostadion on ainutlaatuinen. Stadion sijaitsee
kauniin Höytiäisen rantamaisemissa ja maailmalla paikka tunnetaan kuvankauniista auringonlaskuista sekä sykettä nostattavasta seinänoususta.

VIISI KISAPÄIVÄÄ
Ampumahiihdon maailmancup
Kontiolahden ampumahiihtostadionilla
29.11.–4.12.2022.

KISAOHJELMA
Tiistai 29.11.2022
klo 14:15 Normaalikilpailu, miehet 20 km
Keskiviikko 30.11.2022
klo 14:15 Normaalikilpailu, naiset 15 km
Torstai 1.12.2022
klo 12:00 Viesti, miehet 4 x 7,5 km
klo 14:35 Viesti, naiset 4 x 6 km
Lauantai 3.12.2022
klo 11:45 Pikakilpailu, miehet 10 km
klo 14:45 Pikakilpailu, naiset 7,5 km
Sunnuntai 4.12.2022
klo 13:15 Takaa-ajo, miehet 12,5 km
klo 15:15 Takaa-ajo, naiset 10 km

Kuva: Janina Joutsen
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MYYNTIPISTEET EVENT PARKISSA 2022
Olemme päivittäneet myyntipisteiden sijoittelua. Tavoitteenamme on taata entistä sujuvammat palvelut yleisölle ja auttaa Teitä pääsemään parhaaseen mahdolliseen myyntitulokseen. Myyntipaikkojen koot ovat 3 x 3 ja 4 x 4 m, myös suuremmat myyntipaikat
ovat mahdollisia. Hinnoittelu kaikille myyntipaikoille on sama. Myyntipaikat myydään
ensisijaisesti koko aika -paketteina. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan myöhemmin
myydä myös irtopäiviä tai muutaman päivän paketteja.
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HINNASTO
200 € + alv
• esittelypaikan hinta on
400 €+ alv
• myyntipaikan hinta
o kaksi saman yrityksen myyntipaikkaa hintaan 600 € +alv
o ruokamyyjä: mikäli yritys myy vaan pelkkää kasvisruokaa on myyntipaikka ilmainen

Hinta sisältää
•
•
•
•

Perussähkön (yksi pistoke, 1-vaihe/16 ampeeria)
Huoltoalueen käytön (vesipiste, jätteiden kierrätys)
Ennalta sovittavan määrän kulku- ja pysäköintioikeuksia tapahtuma-alueelle
Omien palvelujen esittelyn tapahtumasivulla. Esittelijä kirjaa järjestäjän erillisen
pyynnön mukaan myymänsä/esittelemänsä tuotteet, ja järjestäjä editoi tekstin nettisivulle yleisön nähtäville.”

Lisämaksusta
• Muu sähkö (voimavirta tai muu lisäsähkö) Huom! Nämä sovittava hyvissä ajoin en-

nakkoon.

• Roska-astiat (tyhjennys esittelijän/myyjän vastuulla)

HUOMIOITAVAA
Esittelijä/myyjä vastaa itse myyntipaikan kalustuksesta (teltta, pöydät, tuolit, roska-astiat
ym.). Sopimukset tehdään palveluiden tuottajien kanssa.
Ruoka- ja kahviopalveluiden tarjoaja
• Hoitaa itse tarvittavat välineet tilan luomiseen (teltta, astiat, kalusteet, roska-astiat
ym.)
• Vastaa, että myyntipisteellä on asianmukainen käsisammutin
• Sitoutuu järjestäjän antamiin erillisiin kierrätys-, ympäristö- ja muihin ohjeisiin sekä
toimimaan niiden mukaisesti (lajitteluohjeet, s. 6)
• Hoitaa itse kaikki toimintaansa liittyvät mahdolliset viranomaisluvat, tarkastukset ja
niihin liittyvät maksut
• Listalta on löydyttävä yksi kasvisruoka
• Mikäli yritys myy vaan pelkkää kasvisruokaa on myyntipaikka ilmainen
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Tuottajien on pystyttävä tarjoamaan palvelut kaikkina kisapäivinä. Myyntipisteiden rakentaminen voi alkaa torstaina 24.11. ja rakentamisen tulee olla valmiina maanantaina
28.11. klo 13.00 mennessä. Järjestäjän sopima viranomaiskatselmus pidetään maanantaina 28.11. klo 13.30.
Myynti- ja esittelypisteet tulee olla avoimena porttien auetessa 2 h ennen ensimmäisen
kisan alkamista. Myynti- ja esittelypisteet voi sulkea kisapäivinä aikaisintaan klo 17.00,
portit menevät kiinni klo 18.00 (lauantaina klo 21.00, mutta tuolloin ei velvoitetta pitää
myynti- ja esittelypistettä avoinna). Myynti- ja esittelypisteen voi alkaa purkamaan sunnuntaina klo 18.00 jälkeen, kun viimeisen kisapäivän portit menevät kiinni.
Myyntipaikkahinnoittelu on voimassa ainoastaan marras-joulukuun 2022 maailmancupissa. Järjestäjä ei vastaa myyjille aiheutuneista valmistelukuluista.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin olosuhteiden niin vaatiessa.

TULE MYYJÄKSI EVENT PARKIIN!

YHTEYSHENKILÖ
Myyntipaikat
Kontionloikka Oy/Juha Ahokas
p. 050 464 2953
juha.ahokas@kontiolahti.fi

WWW.KONTIOLAHTIBIATHLON.COM
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VARAUSEHDOT
Myyntipaikat laskutetaan tapahtuman jälkeen.
Myyjät saavat kirjalliset ohjeet, joissa osallistujat sitoutuvat kisajärjestäjien ohjeistuksiin
paikan turvallisuuden sekä muiden erityistoimien osalta.
Järjestäjä ei vastaa kilpailuiden mahdollisesta peruuntumisesta tai sääolosuhteista aiheutuvista kuluista.
Järjestäjä pidättää oikeuden neuvotella yksityiskohdista sekä paikkoihin liittyvistä asioista ja hyväksyä tai hylätä myyntipaikkaesitykset. Lisäksi järjestäjällä on oikeus tehdä
tarvittavia muutoksia ennakkoon suunniteltuihin paikkavarauksiin kelin, turvallisuuden
tai muun vastaavan niin vaatiessa.

LAJITTELUOHJEET, S. 6
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LAJITTELUOHJEET
JÄTEJAE

KYLLÄ, KIITOS!
•
•
•
•
•
•
•

suodatinpaperit, teepussit
ruuantähteet, hedelmien, vihannesten ja
kananmunien kuoret
kiinteät rasvat
talouspaperi, paperiset lautasliinat
kasvit multineen, kasvinosat
puiset aterimet ja hammastikut
munakennot

PAHVI

•
•
•
•
•

ruskea aaltopahvi
pahvilaatikot
ruskea kartonki, voimapaperi
ruskeat paperikassit ja kirjekuoret
pahviset ja paperiset kuivaruokapakkaukset

POLTETTAVA
JÄTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

muovi, muovipakkaukset, muoviesineet
hygieniatuotteet (siteet, vaipat, laastarit)
sammutetut, viilentyneet tupakantumpit/tuhka
tekstiilit, nahka- ja kumijäte
styroksi, polyuretaanivaahto
pussit ja purkit, joiden sisäpinta alumiinia
hehku- ja halogeenilamput, lasiastiat
posliini, keramiikka ja peilit
cd- ja dvd-levyt

•

lasipurkit
pantittomat lasipullot

BIOJÄTE

LASI

METALLI

•

•
•
•
•
•
•

PAPERI

•
•
•
•
•

metallipurkit
säilyketölkit, pantittomat juomatölkit
alumiinivuoat ja -foliot
metallikannet ja -korkit
tuikkujen metallikuoret
täysin tyhjät ja paineettomat aerosolipakkaukset
(spraymaalit, hiuslakat)
sanoma- ja aikakausilehdet
kirjekuoret, myös ikkunalliset
toimistopaperi
mainokset, esitteet, pehmeäkantiset kirjaset
valkoiset paperikassit

PULLOT JA
TÖLKIT

•
•

pantilliset muovi- ja lasipullot
pantilliset juomatölkit

PARISTOT

•

käytetyt paristot, akut

SUKSIVOITEET

•

voitelussa syntyvä voidejäte

