Zingen en voorlezen met Sinterklaas
IN THEATER CITY OF WESOPA OP DE HERENGRACHT
Bezoekersinformatie en de huisregels:
Lieve kinderen en begeleiders,
Wat leuk dat jullie ook de voorstelling bezoeken: “ Zingen en voorlezen met Sinterklaas”
De duur van deze voorstelling is 30 minuten.
Wil je ook een mooie tekening, brief of je verlanglijstje aan Sinterklaas geven?
Dat vind Sinterklaas geweldig! Daarom staat er bij de ingang een brievenbus klaar
waar je dat in mag doen… en vergeet niet je naam en adres erop te zetten!
Wellicht krijg je wel een mooi kaartje terug!
Deze gratis voorstelling wordt jullie aangeboden door
de Horeca Ondernemers Vereniging Weesp en de Weesper Detaillisten Organisatie,
en wordt mogelijk gemaakt door een heleboel vrijwilligers die hier geheel belangeloos
aan willen meewerken om voor jullie kinderen een geweldige voorstelling te verzorgen.
Wij zijn hier ongelooflijk blij mee en dankbaar dat ze dit willen doen.
We willen zoveel mogelijk kinderen laten genieten van deze voorstelling
Lees daarom alsjeblieft onderstaande informatie goed door!
De reservering is alléén geldig voor het tijdslot dat je gereserveerd hebt, dus…
Kom op tijd! Uiterlijk 10 minuten voor de zaal open gaat
1. Zorg dat je je telefoon en/of uitgeprinte mail met bestelnummer klaar hebt in je hand
zodat we het snel kunnen controleren
2. Voorkom teleurstelling! Zonder Coronapas en ID heb je als begeleider geen toegang!
Vergeet deze dus niet want we mogen je echt niet binnenlaten!
3. Eten en drinken mag je i.v.m. de hygiëne niet mee de zaal in nemen
4. Bij binnenkomst vragen we aan iedereen de handen te desinfecteren.
5. Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers en “schuif aan” dan zit iedereen snel op zijn plekje
en kunnen we beginnen met de voorstelling.
6. Het podium mag niet worden betreden, en er mag nergens op worden geklommen.
7. Aan het einde van de voorstelling neemt roetveegpiet en een vrijwilliger jullie mee en verlaat je via
de achterkant de City of Wesopa zodat de bezoekersstromen gescheiden blijven.
Het is dus niet toegestaan de City aan de voorzijde te verlaten, Calamiteiten uitgezonderd!
8. Volg te allen tijde de aanwijzingen van onze vrijwilligers en/of medewerkers van de City op.
9. Zet tijdens de voorstelling je telefoon op “stil” zodat Sinterklaas rustig kan voorlezen!
10. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en is niet aansprakelijk
voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
Kun je toch niet komen? Meld je op tijd af per mail dan kunnen we een ander kind blij maken!!
We hebben van overheidswege maatregelen die wij moeten uitvoeren en handhaven.
We vragen jullie om deze te respecteren en onze vrijwilligers hier niet op aan te spreken.
Veel Plezier!
N.B. de toiletten zijn toegankelijk en worden regelmatig gereinigd

