SAAVUTETTAVUUS
Lavanäkyvyys
Resonaari Fest on pikniktapahtuma Alppipuistossa, jossa laaja ruohokenttä takaa hyvän lavanäkyvyyden myös
esimerkiksi pyörätuolia käyttäville.
Kulkuväylät
Alppipuistossa on asfaltoituja kulkuväyliä, joita pitkin on hyvä liikkua. Piknikalue on puiston suuri ruohokenttä, jolla
myös pyörätuolilla liikkuminen onnistuu.
Alueella on opasteita auttamassa eri palveluiden löytämistä ja alueen hahmottamista. Resonaari Festissä ohjelmaa on
sekä suurella päälavalla, että puiston Huvimajalla, jotka molemmat näkyvät keskeiseltä puistoaukealta. Siirtymiä
lavojen välillä ei siis tarvita.
Istumapaikat
Pikniktapahtumassa on mukava istua nurmella mutta esimerkiksi tapahtuman ruoka-alueelta löytyy penkkejä joilla voi
käydä välillä istumassa.
Avustajat ja opaskoirat
Tapahtuma on kaikille ilmainen, myös avustajille! Opaskoirat ovat myös tervetulleita, Alppipuistossa on myös koiraaitaus.
Esteettömät wc:t
Tapahtuma-alueelta löytyy kaksi esteetöntä wc:tä. Bajamajat ovat rivissä tapahtuma-alueen reunalla, asfaltoidun
kulkuväylän varrella, siis helposti löydettävissä ja saavutettavissa.
Vesipiste
Mukaan voi ottaa omat vesipullot, joita voi käydä tarpeen vaatiessa täyttämässä puiston vesipisteellä. Vettä ja muita
juomia voi ostaa myös alueen ruokakojuista.
Ensiapu
Tapahtuma-alueella esimerkiksi useat järjestyksenvalvojat ovat ensiaputaitoisia ja päälavan vieressä on ensiapupiste.
Ottehan yhteyttä jos sinulla on jotain kysyttävää!
resonaari@resonaari.fi

ACCESSIBILITY
Stage view
Resonaari Fest is a picnic event at Alppipuisto park, where a big grass area guarantees an excellent view to both
stages for e.g. wheelchair users. Both stages are located by the main festival field so need to move around to see and
hear the performances.
Pathways and signs
Alppipuisto has paved pathways which are good for getting around. Main picnic area is flat and grass covered, also
wheelchair access is good.
There are signs in the event area to help you find all the services and perceive the festival area as a whole.
Seating
The central grass field is the best place to be at this event but benches can be found by the food court.
Personal assistants and guide dogs
No entry fee at this event, assistants welcome! Guide dogs are also welcome, there is also a fenced dog park in the
Alppipuisto area.
Accessible toilets
Two accessible toilets in the festival area. Toilets are lined up by the main event area by a paved pathway, easily
located and with good access.
Water
Personal water bottles can be filled at the Alppipuisto park water spot. Water and other refreshment can also be
bought from food vendors at the event.
First aid
Firs aid is located by the main stage and also most of the security officers at the event have first aid skills.
Please contact us if you have any questions!
resonaari@resonaari.fi

