
Leppävaara-seura ry järjestää 26. Raittikarnevaalit 
torstaina 7.9.2017 klo 12-21 Espoon Leppävaarassa 
Kauppakeskus Gallerian edessä olevalla Läkkitorilla 
ja Leppävaaranraitilla.

PAIKKOJEN ENNAKKOMYYNTI ON ALKANUT! 
VARAA PAIKKASI HETI, 
SILLÄ PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI!

Esittely- ja myyntipaikat karnevaalialueelle myydään nyt! 
Varauksen voi tehdä sähköpostitse. Myytävät paikat si-
jaitsevat sekä Läkkitorilla että Leppävaaranraitilla (paikat 
tarkentuvat kesän aikana). Paikat myydään varausjär-
jestyksessä ja paikkanumerot ilmoitetaan sähköpostitse 
Paikkainfossa viimeistään elokuun puolivälissä. Laskut 
varatuista paikoista lähetetään alkukesästä. 
HUOM! Laskun maksaminen varmistaa paikan. 

PAIKAT

Paikkojen koko on 4 x 4 metriä.
Vaihtoehtoisesti voi varata puolikkaan paikan telttaosuu-
della 2 x 4 m (ei omalla teltalla).
Lisäksi on muutamia 2 x 2 m -paikkoja.

TELTAT, PÖYDÄT JA TUOLIT

Teltan, pöydät ja tuolit voi vuokrata järjestäjän kautta. 
Vuokra lisätään paikkamaksuun. Tilatut teltat, pöydät ja 
tuolit kasataan ja puretaan TMK:n puolesta.

Paikalle voi tuoda myös oman teltan, pöydät ja tuolit, 
joiden kuljetuksesta, kasaamisesta ja purkamisesta paikan 
vuokraaja vastaa itse. Vaikka oma teltta olisi pienempikin, 
paikasta maksetaan paikan koon mukaan. Omassa teltassa 
täytyy olla asialliset painot, ettei teltta tuulessa lähde 
paikaltaan. Tällaisissa onnettomuustapauksissa asiakas on 
korvausvelvollinen aiheutetuista vahingoista.

Kaikilla paikoilla täytyy olla teltta. 

HINNAT

Paikka/pvä:
-  4 x 4 m paikka 90 euroa (alv 0%)
-  2 x 4 m puolikas paikka 45 euroa (alv 0%) (Huom!   
 Tähän vaihtoehtoon lisätään myös telttaosuushinta)
-  2 x 2 m paikka 70 euroa (alv 0%)

Teltat, pöydät, tuolit ja sähkö /päivä:
-  4 x 4 m teltta (pystytettynä ja purettuna) 85,00 e 
 (sis. alv 24%)
-  2 x 4 m telttaosuus (pystytettynä ja purettuna) 40,00 e   
 (sis. alv 24%)
-  2 x 2 m teltta (pystytettynä ja purettuna) 60,00 e 
 (sis. alv 24%)
-  Pöytä, pituus noin 2 m, 10 e/kpl (sis. alv 24%)
-  Tuoli 5 e/kpl (sis. alv 24 %)
-  Sähkö 5 e (sis. alv 24 %)

ILMOITTAKAA PAIKKAA VARATESSANNE:
-  Yhteyshenkilön kontaktitiedot (nimi, sähköposti ja   
 puhelinnumero)
-  Laskutusosoite (lähetetäänkö lasku PDF-tiedostona   
 sähköpostilla vai paperilaskutus postitse)
-  Haluatteko vuokrata teltan, pöytiä tai tuoleja
-  Onko teltalla tarvetta sähköön (varaajalla täytyy olla  
 oma ulkokäyttöön sopiva jatkojohto)
-  Onko teltalla elintarvikemyyntiä

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Paikkavarauksen 
peruuntuessa 14.7.2017 jälkeen varauksesta joutuu mak-
samaan 50 % varausmaksuista ja 1.8.2017 jälkeen 100 % 
varausmaksuista. Jos tapahtuma jostain syystä peruuntuu, 
palautetaan maksut kokonaisuudessaan varaajille.

Yhteistyökumppanimme Tori- ja Markkinakaupan palve-
lukeskus (TMK) on mukana tapahtumassa toimittamalla 
telttoja, pöytiä ja tuoleja.  

Tervetuloa perinteiseen Raittikarnevaalien juhlahumuun!
Toivomme, että kaikille tulee oikein hyvä ja riemuisa 
päivä!

Ystävällisin JuhlaRaittisterveisin

Marja Sysimies
Raittikarnevaalit 2017 -paikkamyyntikoordinaattori

Tapio Lipasti
Raittikarnevaalit 2017 -tuottaja

Tapahtumaa koskevat varaukset ja tiedustelut 
sähköpostitse: raittikarnevaalit@gmail.com

www.raittikarnevaalit.fi
Leppävaara-seura ry
www.lepuski.fi

Se on yhtä Juhlaa!
Karnevaalit tarjoavat tuttuun tapaan loistavan foorumin 
paikallisille yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille tulla 
tekemään toimintaansa tutuksi. Raittikarnevaaleja tullaan 
mainostamaan Sellon ja Gallerian valotauluilla, Lepuski-
lehdessä, Minne mennä -palstoilla, nettisivustoilla, ulko-
mainoksilla, julisteilla, jne. Tule siis esille JuhlaRaittikar-
nevaaleille! Päivä on täynnä musiikkiesityksiä Läkkitorin 
lavalla!

Raittikarnevaalit® on 30 vuotta täyttävän Leppävaara-
seura ry:n mieluinen tapahtuma, jonka seura järjestää 
paikallisten yhteistyökumppaneiden ja Espoon kaupungin 
tuella sekä paikkamyynnistä saaduilla varoilla. Yhteistyös-
sä on mukana myös TMK. JuhlaRaittikarnevaalit 2017 
järjestetään torstaina 7.9.2017 klo 12–21 perinteisellä pai-
kalla Kauppakeskus Gallerian edessä olevalla Läkkitorilla 
ja Leppävaaranraitilla.

RAITTIKARNEVAALIT® 2017! SE ON TAAS YHTÄ JUHLAA!


