
VÄLKOMNA TILL BUG RUN EXTRA OCH MANTORP PARK 30 AUGUSTI!
Tack för att ni deltar och hoppas att alla får bra körning och uppvisning i helgen.

Som alla vet är det speciella tider och vi är glada för att det finns regler som gör att vi kan 
genomföra detta event, trots att vi är fler är 50 personer på Mantorp Park. I dessa sammanhang 
är det viktigt att vi håller det publikfritt och att ni verkligen har i ert team att göra.

Det innebär dock att det är extra viktigt att vi följer riktlinjerna som finns och hjälps åt att  
minimera risken för smittspridning.

Det här är inte ett tillfälle för party och alkoholkonsumtion. Alla behöver vara alerta och noga 
med att följa de uppsatta reglerna.

CORONAREGLER
Därför ber vi er att acceptera och följa följande enkla regler:
•	 Känner ni sjukdomssymptom, även lindriga, stanna hemma.

•	 Alla som kommer med VW-teamet in måste ha en funktion i teamet. Skriv upp namnen på 
listan nedan och ha till hands vid er plats om någon frågar.

•	 Parkera bilar med minimum 2 meters mellanrum.

•	 Armbandet måste sitta på hela tiden.

•	 Håll fysiskt avstånd till framför allt de du inte dagligdags bor eller umgås med.

•	 Tvätta händerna efter toalettbesök.

•	 Ha handsprit i ert team, så att ni kan sprita händerna vid behov.

•	 Håll avstånd, ungefär en armlängds avstånd. Och samlas aldrig i större grupper.

•	 Hosta och nys i armvecket.

•	 Teammedlemmar får endast vara i uppliningen eller vid starten när er bil är där och ska köra.

•	 Ni får sätta er på läktarna, men ni måste sprida ut er. Tänk också på att lämna era platser om 
det börjar bli trångt, så att alla får möjlighet att se.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa, med klippt band, personer som inte följer de uppsatta reglerna.

Teammedlemmar namn  Funktion


