Kiitos ilmoittautumisestasi Raasepori Open Water 2020 -tapahtumaan!
Alla tarkentavia lisätietoja tapahtumasta

Liikenneyhteydet Kisakeskukseen
Junalla
Lähin rautatieasema sijaitsee Karjaalla, jonne junamatka kestää sekä Helsingistä että Turusta noin
tunnin. Ensimmäinen juna-yhteys Helsingistä saapuu Karjaalle vasta klo 9.30, joten mikäli saavut
Helsingin suunnalta junalla, suosittelemme varaamaan majoituksen Kisakeskuksesta tapahtumaa
edeltäväksi yöksi. Varauksen voit tehdä soittamalla vastaanottomme numeroon: 040 456 0915 tai
lähettämällä sähköpostia vastaanotto@kisakeskus.fi.
Ensimmäinen junayhteys Turusta saapuu klo Karjaalle klo 8:29. Karjaalta Kisakeskukseen pääset
taksilla. Taksin voit tilata esimerkiksi täältä: https://www.lahitaksi.fi/fi/taksintilaus/taksiasemat/raasepori
Autolla
Helsingistä: https://goo.gl/maps/JHzYk4Vku6VL75HH7
Turusta: https://goo.gl/maps/QZDSSSAJXNvE2UGg6

Kisakeskuksen varautuminen COVID-19 -pandemiaan
Peruutathan saapumisesti, mikäli sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuume
yskä
kurkkukipu
hengenahdistus
lihaskivut
väsymys
nuha
pahoinvointi
ripuli

Olethan yhteydessä välittömästi Kisakeskuksen vastaanottoon, mikäli päätät perua osallistumisesi:
040 456 0915
Kisakeskus on omalta osaltaan varautunut pandemiaan seuraavin keinoin:
•
•
•
•

Turvavälien pitäminen. Muistathan pitää aina 1-2 metrin turvavälin muihin asiakkaisiin aina
kun se on mahdollista.
Käsihygienian mahdollistaminen: saippua ja käsidesi
Henkilökunnan kasvo- ja käsisuojainten käyttö
HUOM! Saunat ja suihkutilat eivät ole käytössä tapahtuman aikana

Haluamme omalta osaltamme minimoida tartuntariskin ja siksi suihku- ja saunatilat eivät ole
tapahtuma-aikana käytössä. Huomioithan että jokainen osallistuja ui omalla vastuulla tiedostaen,
että täysin riskitöntä tapahtumaa ei tällä hetkellä pysty kukaan toimija tarjoamaan. Urheiluopisto
Kisakeskus ei vastaa mahdollisesti kauttaan levinneistä tartunnoista.
Kisakeskus seuraa tartuntatilannetta ja hallituksen ohjeistuksia ja koronavirustilanteesta johtuvat
muutokset ovat mahdollisia lyhyelläkin aikavälillä. Myös tapahtuman peruuttaminen voi olla
mahdollista, mikäli tilanne niin vaatii. Tällöin osallistujilta ei luonnollisesti peritä
tapahtumamaksuja.

Saapuminen Kisakeskukseen
Kisakeskuksen parkkipaikat on merkitty alla olevaan karttaan:

•

Ilmoittautuminen ja maksu suoritetaan Kisakeskuksen vastaanotossa päärakennuksessa
(1). Infotilaisuus järjestetään päärakennuksen toisessa kerroksessa, jossa osallistujille
jaetaan samalla ruokailulipukkeet. Päärakennuksesta siirrytään varsinaiselle
tapahtumapaikalle rantasaunalle (6). Tapahtuman päättyä siirrytään Ravintola Makupajaan
(5) lounaalle.

Tapahtuman aikataulu
Tapahtuman aikatauluun ei toistaiseksi ole tullut muutoksia. Ajantasaisen ohjelman näet
kisakeskuksen nettisivuilta osoitteessa: https://kisakeskus.fi/tapahtumat/raasepori-open-water2020/

Uintireitti

Reitti on mitaltaan 1500m. 3000m lähdössä reitti uidaan kahteen kertaan.

Haluatko kuulla Kisakeskuksen uintitapahtumista myös jatkossa?
Jos haluat kuulla myös Kisakeskuksen tulevista uintitapahtumista, voit käydä tilaamassa
Kisakeskuksen uutiskirjeen: https://kisakeskus.fi/tilaa-kisakeskuksen-uutiskirje/

Tarvitsetko majoitusta?
Majoitusta voit kysyä kisakeskuksen vastaanotosta numerossa 040 456 0915

Valokuvaus tapahtuman aikana
Huomioithan että tapahtumassa otetaan valokuvia ja videokuvataan. Tapahtumapaikan yllä
saattaa lentää kuvauskopteri, eli drone. Kuvauskopterista kuuluu ääntä, mutta siitä ei koidu muuta
haittaa osallistujille.

Muita kysymyksiä?
Mikäli sinulla herää lisää kysymyksiä tapahtumaan liittyen, ota yhteyttä sähköpostilla
pekka.roilas@kisakeskus.fi

