Wintercup Micro Magic 28 november 2021
Locatie:
Parkeren:
Ingang Campus:

De Boerderij, HTC61
parkeergarage P6 (navigatie: P6, High Tech Campus P6, 5656 AE Eindhoven)
A2 poort (afrit 32a op de N2) en Dommelpoort (zie plattegrond)
Poorten open vanaf 09:30 tot 10:30 (via meldknop)

CORONA maatregelen
QR-code is verplicht
We zeilen bij de Strip onder de vlaggen en houden we ons aan de geldende regels.

•
•
•
•
•
•
•

Houd 1.5m afstand, ook bij het te water laten en het uit het water halen van de boten
Raak geen boten/zenders van andere personen aan
Kies een positie op de walkant of steiger met voldoende afstand tot de andere deelnemers
Blijf staan tijdens het wedstrijd varen en loop niet mee
Geforceerd stemgebruik langs het water, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
Maximaal 1 en altijd dezelfde persoon in de rubberboot
Ontsmettingsgel etc. is aanwezig.

Als de situatie er om vraagt zetten een aantal picknick-banken haaks op de walkant zodat zeilers zoveel
mogelijk ook fysiek gescheiden blijven. De starter blijft op de startlijn staan en de zeilers wisselen per
wedstrijd van positie (doorschuiven). Schematische weergave:
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Plattegrond High Tech Campus Eindhoven
Bezoekers-info

https://hightechcampus.com/campus-map

Micro Magic Thuisbasis
De Boerderij ligt naast de parkeergarage P6. Campers/ auto’s hoger dan 2 meter kunnen bij de
Boerderij parkeren. Daar is ook een laadpaal voor elektrische auto’s.

Lunch
Een Lunchpakket a €5 is beschikbaar en er is koffie & thee etc.

Toegang tot de Campus
In overleg met Campus Security zijn op zondag twee poorten voor ons beschikbaar:
De toegangspoort N2 (afrit 32a) en de Dommelpoort.
Deze staan zondag niet open; door op de meldknop te drukken en je te melden zal de bewaking de
poort openen. Uitrijden kan altijd, de poorten gaan automatisch open.

Campus huisregels
•
•
•

Altijd aanwijzingen Security opvolgen
Respecteer natuur en infrastructuur
Geen toegang tot gebouwen waar u niet hoeft te zijn

Calamiteiten 040 230 54 44 en niet 112
Campus Security zorgt voor de eerste respons, verdere opvolging en begeleiden/ondersteunen van de
hulpdiensten naar/op de Campus.

Regulier nummer Campus Security 040 230 54 41
Contactpersoon Micro Magic met Campus Security
Wijbrand Siedenburg, NED-41
06 57325869
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