Musik i Lejet ”Lejligheder” på Sankt Helene 2020
Praktiske oplysninger

Kære Musik i Lejet – beboere i Lejligheder
Vi på Sankt Helene glæder os til at huse jer i forbindelse med Musik i Lejet 2020. Der kommer til at være
mange mennesker samlet hos os igen i år. Derfor vil vi gerne give lidt praktiske oplysninger, der kan gøre
opholdet så behageligt og let som muligt. For at alle får et behageligt ophold som muligt, er det vigtig at
læse informationerne på denne side, og udvise hensyn til hinanden og naturen.
Ankomst og Afrejse
•

•

Ankomst torsdag mellem kl. 15 og 18. Check ind foregår udenfor, for enden af P-pladsen. I år kan
du ikke få dit festivalarmbånd hos os. Det er kun ved indgangen til festivalområdet.
Ankommer du efter kl. 18 skal du i receptionen, der har åben til kl. 21.
Afrejse søndag senest kl. 11J

Ved lejlighederne
- Der er ikke adgang til lejlighederne med køretøjer.
- Lejlighederne er beliggende på Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje på Sankt Helene
- Linned og håndklæder medbringes eller lejes i receptionen for kr. 75,00
- Rengøring skal du selv klare. Vi gør det gerne mod kr. 350,00 – dog ikke din opvask! Bestilles og
betales i receptionen senest lørdag inden kl. 20
- Pavilloner mv. må ikke opstilles ved lejlighederne.
- Når du går til og fra festivalplads/lejlighederne, tag da hensyn til de øvrige sovende gæster på Sankt
Helene og vores naboer.
- Forudsætningen for at bibeholde den billige overnatningspris i 2020, er at ALLE rydder op efter sig i
og omkring sin lejlighed og afleverer denne rengjort. Det vil bl.a. sige, at affald skal være samlet ind
og lagt i skraldespandene og de ekstra containere, der er kørt frem på pladsen søndag morgen.
- Det er ikke tilladt at spille musik udenfor lejlighederne, da det ligger tæt på beboelse.
På Sankt Helene
-

Toiletfaciliteter findes i den lille grå bygning foran gården, i Servicebygningen ved hytterne og
opstillede toiletter på parkering tættest på teltpladsen
Receptionen er åben mellem kl. 8 og 21
I receptionen findes kiosk.

Praktisk viden
-

Hos Min Købmand findes håndkøbsudsalg fra Apoteket
Hvis du kommer med tog, og står af på Godhavn trinbræt, er der blot 5 min gang til receptionen
Lægevagten 1813, Taxa 4848 4848 - forvent lang ventetid

Parkering
-

Vi har stor P-plads men desværre ikke stor nok til alle. Heldigvis ligger festivallens officielle P-plads
lige ved siden af. Parkering i vejsiden på Bygmarken er ikke forbudt men vi fraråder det. Hvis der
ikke er fri passage til lastbiler og udrykningskøretøjer, risikerer man at få påkørt sit køretøj og det
dækker forsikringen ikke. Benyt venligst den officielle p-plads ved Godhavn idrætsplads.

Rygning
-

Rygning er tilladt udenfor ved de opstillede/opsatte askebægre. Rygning på værelser, toiletter,
fællesrum er forbudt – sker dette alligevel, vil I blive opkrævet kr. 2.500,- til rengøring/maling.
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