FESTIVALCAMP UNDER VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL 2019
Hjertelig velkommen til den tjueførste Vikedal Roots Music Festival, og hjertelig velkommen som
gjest ved vår festivalcamp.
Campen er lokalisert på inngjerdet område like øst/sørøst for Vikedal Bygdahus. Den vil være
døgnbemannet, med profesjonelt vakthold. Inne på området er det være egne dusj- og
toalettfasiliteter for campingjestene.
Festivalcampen under Vikedal Roots Music Festival 2019 er ment å dekke et overnattingsbehov for
publikum ved festivalen. Det er ikke ønskelig å legge til rette for en festansamlingsplass i Vikedal
sentrum. Campen vil derfor kun være åpen for personer med festivalpass med eget campingbånd, og
vi vil håndheve et relativt strengt ordensreglement på stedet. Reglementet følger vedlagt. Når dette
er sagt vil vi likevel understreke at alminnelig god festivalstemning naturligvis både er tillatt og
ønsket 
Det er svært begrenset med plasser på campen, og den bør derfor forhåndsbestilles. Kontakt
campansvarlig Marte Breden på e-post Martebreden@gmail.com eller telefon 974 14 650.
Innsjekk åpner fredag 12.07 kl. 10:00. Ansvarlig er tilstede for å gjennomføre innsjekk og plassering
frem til kl. 15:00. Innsjekk etter fredag kl. 15:00 må avtales på forhånd. Merk at vi av hensyn til
campens nærmeste nabo, Vikedal FUS barnehage, ikke foretar innsjekk mellom 15.00 til 17.00
fredag. Dette for å begrense trafikken på området ved kjernetid for henting i barnehagen. Utsjekk må
gjennomføres innen kl. 13:00 søndag 14.07. Innsjekk foretas i nordøstre del av campen. Etter
innsjekk vil inngang/utgang være plassert i vestre del av campen, slik at adkomsten til denne må skje
til fots via Holmen (se vedlagt kart). Dette for å spare våre naboer for gjennomgangstrafikk.
For 2019 gjelder følgende priser på campen:
1. Teltplass inntil 3x4 meter
kr. 500,2. Bobil/campingvogn inntil 3x10 meter kr. 800,3. Personavgift
kr. 300,(Eksempel: 2 personer i 1 telt = kr. 1100,-.)
Alle priser gjelder plass fra fredag til søndag, uavhengig av hvilken dag innsjekk finner sted.
Overstiges maksimale mål må det betales for to plasser. Prisen gjelder uavhengig av om innsjekk
finner sted fredag eller lørdag.
Vedlagt dette skrivet er branninstruks, reglement og kart over området. Spør vaktene om du/dere
lurer på noe.
Med ønske om en riktig god festival
Styret i Vikedal Roots Music Festival

