TIPS TIL FORBEREDELSER FOR EN PRIMA OPPLEVELSE PÅ
THE HIVE
I forkant av et LAN er det naturlig å glede seg, men desto viktigere å forsikre deg om at din egen
opplevelse på The Hive blir best mulig. Arrangementet er for barn 12+ år og vi anbefaler at barn
under 15 år sover hjemme. Men barns evne til å absorbere inntrykk og ivareta seg selv er
forskjellig. Derfor er det opp til foresatte å avgjøre om barnet bør delta og hvor det overnatter.
DU BURDE DERFOR:
•

Sørge for at av pc-utstyret fungerer optimalt. Ingen vil på LAN med ødelagt gear!

•

Merke kabler/strekkoder. På denne måten vil du vite nøyaktig hvilket utstyr som er ditt,
og det vil gi litt mer tyveri-sikkerhet. Det er også smart å være forsikret. Sjekk om
reiseforsikringen din dekker tyveri og lignende.

•

Gå igjennom pakkelisten og forsikrer deg om at alt nødvendig er med.

•

Pakk ryddig! For din egen del og sikkerhetssjekkens del.

•

Når du ankommer The Hive, ta med deg billett enten fysisk eller digitalt på mobil. Ikke
glem SAMTYKKESKJEMAET. Du kommer ikke inn uten dette! Du finner skjemaet på
ww.drammenslanet.no

Vi tilbyr sunn og god mat i kiosken som kan kjøpes, i tillegg til matservering via matpasset. Vi
lover å tilby gode priser, slik at alle skal ha muligheten til å spise hos oss, men du kan også ta
med egen mat hvis ønskelig.

PAKKELISTE:
•

Samtykkeskjema. Det er viktig at dette er allerede fylt ut av en foresatt før dere møter
opp til innsjekk. Deltakere som ikke medbringer skjemaet, vil ikke kunne deltapå
arrangementet!

•

Nettverkskabel

•

Strømpad/grenuttak. (Hver deltaker får kun ett punkt fra strømtilgang.

•

PC, laptop, skjerm, tastatur, headset og mus (og musematte). Selvfølgelig må du ikke
glemme alle tilhørende kabler. NB! Det kan være smart å markere kablene med navn hvis
du er redd for at de skal forsvinne.

•

Konsoll/andre strømbaserte spillmedium/diverse.

•

Mobillader. Greit å kunne kommunisere ut av hallen, hvis det blir nødvendig.

•

Egen stol. Vi stiller ikke med egne stoler, deltakerne MÅ ha med egen. Anbefales å ta med
puter for rygg og rumpe.

•

Liggeunderlag/luftmadrass og en sovepose er sterkt anbefalt. Ikke glem pute!

•

Rene klær, et par skift. Gjerne innesko/tøfler.

•

Håndkle, tannbørste, deodorant og såpe.

•

Penger. Vi bruker VIPPS, men det er smart å ha noen kontanter i tilfelle.

•

Alle medikamenter du kan trenge i løpet av lanet. Reseptbelagte medisiner skal ha
påklistret etikett fra apoteket. (Klistrelappen som inneholder ditt navn, dosering m.v.)

DU KAN IKKE HA MED DEG:
•

Mikrobølgeoven

•

Kjøleskap

•

Vannkoker

•

Høytalere, fint å respektere de ved siden av deg.

•

Andre apparater som trekker mye strøm.

•

Alkohol/Rusmidler

•

Væske

HER ER NOEN ENKLE RÅD FOR Å GJØRE OPPHOLDET DITT
BEDRE.
•

Ved inngangen må du gjennom en sikkerhetssjekk. Her vil vi gå gjennom all bagasje for å
sørge for at ingen ulovlige stoffer/vesker kommer inn i hallen. Her gjøres det ingen
unntak.
Du vil også bli sjekket om du kommer tilbake til LANet etter å ha vært utenfor hallen

•

Etter å ha fått godkjent inngang og sikkerhetssjekk, vil du bli utstyrt med et armbånd
som du må skanne deg inn med. Ved å skanne deg når du går inn og ut av hallen, så vil vi
alltid kunne vite hvem som er tilstede, og motsatt.

•

Alle besøkende med dagspass vil bli sjekket på både veien inn og ut.

•

Du vil kun få tilgang til et strømuttak, derfor er det viktig at du har med egen forgrener.

•

Plassen er 80 x 80 cm stor, så pass på at du ikke stjeler andres bordplass. Skal du ha med
konsoll etc. så er det greit at dette legges til side, slik at du får bedre plass når du sitter
på PCen.

•

Har du kjøpt matpass, vil du få dekket frokost, lunsj og middag(lørdag), og frokost
søndag. Anbefales!

•

Vi har mange partnere og venner som vil gjøre helgen enda bedre! Stik k innom bodene
deres og finn ut hva som skjer.

•

Har du spørsmål/problemer eller trenger hjelp, kontakt en i crewet, utstyrt med gul vest,
så hjelper vi deg så godt vi kan.

•

Dørene stenger 13:00 på søndag. På dette tidspunktet må hallen være tom for utstyr og
deltakere.

