Gästinformation Conventums Julgala 2022
Fredag 9 december, Conventum Arena
Åldersgräns
Galan har en strikt 18 års åldersgräns hela kvällen utan undantag. Yngre gäster ombeds ta med legitimation
för att intyga sin ålder.
Ankomsttider
För att undvika köer vid entré och matbufféer har vi olika ankomsttider beroende på vilket paket man köpt.
Följande ankomsttider gäller (om inte annat överenskommet separat):
Diamantgäster – 17:45-18:30
Platina – 18:45-19:15
Guld 19:15-19:45
Silver/Brons 19:30-20:00
Hålltider för kvällen
17:45-21:00 – mat och middagsunderhållning.
21:00 – Show i två akter
23:00-00:00 – Rydell & Quick
00:00-01:00 – DJ
Biljetter
Om ni betalat med faktura så behövs inga biljetter. Vi står redo att ta emot er när ni anländer och visar er
till era bordsplatser när ni uppger namn/företag. Om ni är flera i sällskapet ber vi er att i möjligaste mån
ankomma gemensamt.
Har ni köpt biljetten på www.tickster.com så tar ni med den biljetten ni fick vid köptillfället utskriven eller i
mobilen.
Fakturor
Om du inte fått din faktura – kontrollera att den inte hamnat i er skräp-post. Avsändare ”Axaco”. Om den
inte finns där heller e-posta mikaela.ahman@conventum.se
Garderob
Bevakad garderob finns på plats och är förbetald för alla gäster. Ytterkläder och stora väskor ska hängas in i
garderoben och tas ej med till borden.
Dryckespakets beställning
I paketen Diamant och Platina ingår dryck. I övriga paket ingår bordsvatten. Om ni vill förbeställa ytterligare
dryckespaket vill vi ha er beställning via epost mikaela.ahman@conventum.se senast måndag 28
november. Våra dryckespaket hittar du på www.conventum.se/jul
Köp av dryck på plats
Dryck kan även köpas på plats via vår servispersonal vid borden eller i våra barer.
Dryckespaket information
För er som köpt dryckespaket eller paketen Diamant och Platina där dryck ingår gäller följande:

-När ni kommer till era bord så står den första rundan dryck på bordet. Vi ställer ut blandat öl och vin. Om
ni vill byta öl mot vin eller vice versa så säg till er servis så ordnas detta.
-Om ni beställt ytterligare dryck / köpt paket där mer dryck ingår så får ni resterande del i biljetter av er
servis när ni ankommer till bordet. Biljetterna kan sen användas genom att ge dom till servispersonal som
hämtar dryck, eller så hämtar man dryck själv i någon av våra fem barer.
Mat och specialkost
Conventums Julbord består av klassiska julbordsrätter kompletterat med ett antal veganska/vegetariska
rätter. Merparten är fria från Gluten och Laktos. Det innebär att man inte behöver föranmäla specialkost
om man är glutenintolerant, laktosintolerant, vegetarian eller vegan. Veganer/vegetarianer kan uppsöka
vår specialkostbuffé för att få mer varm mat än det som finns på de vanliga bufféerna. Fråga vår
servispersonal så visar dom var specialkostbuffén finns.
På bufféerna finns skyltar som visar om rätterna innehåller nötter, fläskkött, gluten, laktos samt om de är
veganska. Om du har frågor så finns det personal på plats vid bufféerna som kan hjälpa till vid behov.
Om man är allergisk och har mer specifika krav på sin specialkost än ovan så ber vi er e-posta
bokning@conventum.se senast måndag 28 november så ordnar vi särskild tallrik för denne.
Hela menyn finns på www.conventum.se/jul
Särskilda behov
Meddela oss om någon av era gäster har några särskilda behov, exempelvis rullstol. Eposta
bokning@conventum.se snarast. För kännedom så finns det tyvärr ingen fast hörslinga installerad i lokalen.
Bordsplatser förvandlas till dansgolv
I slutet av showen tar vi bort de bord som är närmast scenen och en bit bakåt för att göra plats för
dansgolvet. Om ni sitter vid dessa bord ber vi er ha koll på era eventuella tillhörigheter (kavajer som är
hängda på stolar, telefoner på borden osv) så att Ni inte riskerar att tappa bort något när middagen övergår
i en härlig efterfest.
Information på plats
Om du funderar på något kan du fråga servispersonalen vid ditt bord, och kan dom inte svara på din fråga
finns en bemannad information hela kvällen belägen nära toaletterna.
Sjukvårdare
Sjukvårdare finns på plats under kvällen. Vid behov av sjukvård kontakta informationen.
Hjärtstartare finns i entrén.
Hitta
Conventum Arena
Fabriksgatan 26-28.
Conventum Arena ligger i city och vi rekommenderar cykel eller buss som färdmedel till och från Arenan.
Fakturafrågor/Beställning Dryckespaket: mikaela.ahman@conventum.se
Anmälan specialkost: bokning@conventum.se
Övriga frågor: eposta bokning@conventum.se

