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Hei
Da er vi straks klar til onsdagens begivenhet, og vedlagt er kart som viser standplassering for
bedriftene under Ocean Talent Camp Møre 2015.
Ber dere også merke dere følgende tilleggsopplysning for de som planlegger å ankomme for
rigg av stand i vrimlearealet på Høgskolen etter kl 19.00, og i foajeen på Fagskolen etter kl
17.00 tirsdag 22. september. Ankommer dere etter disse tidspunktene ber vi om at dere ringer
Tilsynsvakt på tlf 482 09 530. Han vil da komme og låse opp for dere. Ring gjerne noen
minutter i forveien og forklar hvilken inngang dere kommer til, så vil han komme dere i møte.
Som beskrevet på portalen kan rigging skje frem til senest kl 21.30 tirsdag 22. september.
Rigging kan starte tidligst kl 15.30 tirsdag. Mer informasjon til utstillere finners altså her .
·

Minner om at bedriftene anbefales å oppbevare verdifullt utstyr i et låst rom over
natten (auditorium Kaupangen i 2. etasje, heis til 1. etasje finnes ved stand nr 18).
Skulle dette rommet være låst når du kommer for å plassere utstyr kan du også
kontakte tilsynsvakt på tlf 482 09 530. Oppbevaringsrommet låses opp kl 07.30
onsdag 23. september (ta kontakt om du har behov for at det låses opp tidligere).

·

Minner også om informasjonsforedrag for utstillere som holdes på to tidspunkt, og vi
håper at ett av disse passer for alle bedriftene: Tirsdag 22. september kl 17.00, og
onsdag 23. september kl 08.00 i auditorium Borgundfjorden i 2. etasje like ved stand
nr 25.

·

Merk at deres pauserom for dagen er på klasserom A229 (til venstre for utgang i 2.
etasje Høgskolen). Utstillere på Fagskolen vil få mat og drikke levert, men finner
forhåpentligvis i tillegg tid til å benytte pauserommet denne dagen.

Følgende videregående skoler deltar med klasser under Ocean Talent Camp 2015:
Ålesund VGS
Spjelkavik VGS
Haram VGS
Ulstein VGS
Rauma VGS

Fræna VGS
Volda VGS
Herøy VGS
Borgund VGS
Akademiet VGS
Fagerlia VGS
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