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Fra: Marie	Urdal

 

Hei!
 
Da er det to dager til Ocean Talent Camp 2016 skal arrangeres for andre gang på Vestlandet, og vi
gleder oss stort!
 
Praktisk informasjon til utstillere legges ut på portalen HER.

Vi har nå tildelt alle utstillere stands i idrettshallen på Amalie Skram videregående
skole. Det er god plass til alle, og det vil minst være plass til en stand som er 5x5 meter,
men størrelsen på standen vil kunne tilpasses hver enkelt utstillers behov. Vedlagt følger et
kart som viser standplassering for bedriftene under arrangementet.

Amalie Skram videregående skole stiller med 1 bord, 2 stoler og strømuttak til hver
bedrift. Ber også om tilbakemelding så snart som mulig dersom dere i tillegg behøver tre-
faset strøm. Annet utstyr som skjermer, «barbord», frakt av utstyr og annet forutsetter vi at
utstiller selv sørger for.

Portalen http://www.oceantalentcamp.no vil oppdateres med praktisk informasjon for
utstillere deriblant informasjon om parkering, bespisning, tider for opprigging av standplass
samt rutinemessig informasjon om rømningsveier under arrangementet.

Det blir et lite opphold på torsdagen uten elever på campen. Det vil da bli servert lunsj til
alle utstillere i kantinen, og dere kan benytte biblioteket i 4. etg til arbeidsrom.
Prosjektleder vil holde et kort informasjonsmøte kl. 08.30 onsdag 9/11 for alle
utstillerne. Vi møtes midt i idrettshallen ved standene.

 
 
Ca. 2000 elever fra følgende skoler deltar på Ocean Talent Camp Vest 2016:

Amalie Skram videregående skole
Austevoll vidaregåande skule
Bergen Maritime Skole
Bremnes ungdomsskule
Bømlo Videregående skole
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Fusa ungdomskule

http://www.oceantalentcamp.no/camper/otc-vest-2016/utstillere/informasjon-til-utstillere/
http://www.oceantalentcamp.no/
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Gimle oppveksttun
Hop ungdomsskole
Knarvik videregående skole
Laksevåg Videregående Skole
Lindås ungdomsskule
Meland ungdomsskule
Ostereidet ungdomsskule
Rothaugen Skole
Sotra videregående skole
St.Paul skole
Stord Vidaregåande skule
Storetveit skole
Sund ungdomsskule
Tertnes videregående skole
Ytre Arna ungdomsskole
Øyatun skule

 
 
 
Spørsmål?
Har du praktiske spørsmål som ikke ble besvart i denne mailen/vedlegget, er du mer enn
velkommen til å ta kontakt med meg.
 
	
Vennlig	hilsen,

Marie	Urdal
Projektkoordinator
NCE	Seafood	Innova7on	Cluster
Tlf.	97	79	89	63
E-mail:	marie@seafoodinnova7on.no
www.seafoodinnova7on.no
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