Information om hur vi ”Corona-säkrar” Båstad Hiking Festival
Vi är väldigt glada över att kunna genomföra Båstad Hiking Festival 9 - 11 oktober 2021. Det är ett
evenemang som är möjligt att genomföra då vi har mindre grupper och främst är utomhus.
Viktigast för oss i dessa tider är dock att både du som deltagare och som personal hos oss ska
känna dig trygg. Vi vill därför berätta om de åtgärder som kommer att genomföras för att
”Coronasäkra” evenemanget.
1. Först och främst, har du symtom på luftvägsinfektion ska du inte komma utan stanna hemma
och sköta om dig. På detta vis kan vi alla känna oss trygga i att de vi möter inte har några
symptom.
2. Håll 2 meters avstånd till övriga deltagare – precis som vi är vana vid nuförtiden.
3. Registreringen sker utomhus och vi ber er alla att hålla avstånd.
4. Fredagens invigningsmiddag genomförs i mindre grupper och med avskilda bord. Vi kommer
att bordsplacera er i vängrupper så långt det går. I övrigt löser vi placeringen på plats och
med gles sittning. Preliminära sittningar är kl. 18.00 och 20.00, vi återkommer med info om
vilken sittningstid du får.
5. Våra vandringar är maximerat till 35 deltagare och all transport vi arrangerar med buss
kommer att begränsas till 35 deltagare/buss.
6. Vill du inte åka buss så välj en rundvandring, då både avgår och ankommer du från/till Hotel
Riviera Strand.
7. After Hike lördag och söndag sker utomhus i Hotel Rivieras trädgård. Våra vandringar
avslutas på olika tider för att undvika trängsel när vi summerar dagen tillsammans.
8. Vi kommer att placera ut handdesinfektion där det behövs och personalen på hotellet sköter
städningen med extra finess.
Det ska bli kul att träffa dig den 9 - 11 oktober. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av
dig. / Båstad Hiking Festival Teamet

