Välkommen som DAGGÄST till oss i Harsa!
Vi följer myndigheternas lagar och rekommendationer!
 Vi stannar hemma om vi har symtom
 Vi tvättar våra händer ofta och noga
 Vi håller minst en vuxens skidlängd mellan varandra

SPÅRAVGIFT DAG
Swishstationer finns utomhus:
 Scanna QR-kod för Vuxen Spår eller för Ungdom (13-17 år) – gäller
dagknapp
 Spårknappar med aktuellt datum finns utanför Skiduthyrningen.
Sätt spårknappen på ett väl synligt ställe, t ex mössan eller
pannbandet.
Sedan är det bara ut och skida!
Önskar man andra spårknappsalternativ, eller ett kassakvitto på
köpet, så måste man gå till Receptionen eller Skiduthyrningen för
att lösa spåravgift.
Om man är flera i ett sällskap rekommenderar vi att en person kommer in
och löser spåravgift för hela sällskapet.
Vänligen respektera utsatta markeringar så att inte köbildning uppstår.

SKIDUTHYRNING
Om det är för många kunder inne samtidigt så kommer vi att be er att
vänta utanför.
Vi rekommenderar att ni förbokar, några dagar innan, om ni vill hyra
skidor. Skicka ett mail till info@harsa.se med information om er längd,
skostorlek samt vilka datum ni vill hyra så återkommer vi med mera
information inför hyrtillfället.

OMKLÄDNINGSRUM
 Vi upptar inte en plats i omklädningsrummen när vi är ute och åker
skidor. Alla personliga tillhörigheter ska vara nedpackad i en väska
under skidturen så att andra gäster kan använda
omklädningsrummen och duscharna.

RESTAURANG/CAFÉ
Självklart är restaurangen anpassad utifrån de rådande direktiv som finns
gällande för restaurangverksamhet.
 Det finns möjlighet att beställa Take Away.
 Behöver man sitta och jobba/vänta på någon får man använda
övervåningen i huvudbyggnaden.

MATSÄCK
Vi ber er som har matsäck med er att använda Kåtan och vindskydden
med eldstad, runt omkring i vårt spårsystem. Ved finns i både Kåtan och
vindskydden och säg gärna till i receptionen om det är på väg att ta slut.
Det ni behöver ta med är något att tända med.

