TIETOA VANHEMMILLE
Mikä on HelmiLAN?
HelmiLAN on tietokoneista ja konsoleista kiinnostuneille tarkoitettu Helsingissä järjestettävä
verkkopelitapahtuma. Tapahtuma on saanut juurensa jo vuodesta 1998, jolloin Helmi
Liiketalousopiston datanomi opiskelijat halusivat pitää LAN-tapahtuman, jossa osallistujat eli
lanittajat kerääntyvät samanhenkisten ihmisten kanssa pelaamaan lähiverkossa, surffailemaan ja
chättäilemään netissä, kilpailemaan erilaisissa turnauksissa sekä tietenkin pitämään hauskaa
samanhenkisten ihmisten kanssa. Kuinka tämä eroaa sitten kotona pelailuun? Lanittajat pääsevät
sosialisoitumaan samanhenkisten ihmisten kanssa sekä näkee tuttuja jo entuudestaan, eikä näin
ollen ole yksin. Tapahtumamme on täysin päihteetön ja näin ollen myös ikärajaton.

Ikäraja
Tapahtumamme on täysin ikärajaton, mutta suosittelemme alle 13-vuotiasta tulemaan kaverin
kanssa ja saapuvan paikalle vanhempien seurassa tai suostumuksella.

Turvallisuus – Onko tämä turvallista?
Turvallisuudesta vastaa kokeneet järjestyksenvalvojat. Tapahtuman järjestäjät seuraavat myös
tapahtuman kulkua ja yleistä turvallisuutta 24 tuntia vuorokaudessa.
Vaikka järjestäjämme pyrkivät tekemään parhaansa, jokainen kävijä on viime kädessä itse vastuussa
omasta terveydestään ja omaisuudestaan, joten käy lapsesi kanssa seuraava lista läpi, jotta hän osaa
pitää huolta itsestään:
•

Tavaroita ei tulisi missään vaiheessa jättää ilman valvontaa. Hyvä olisi, jos kaverit
katsoisivat tavaroiden perään aina kun lapsesi poistuu paikaltaan.

•

Nukkuminen on tarpeen, että lapsesi välttyy onnettomuuksilta ja pystyy paremmin pitämään
hauskaa.

•

Muistuta lastasi syömään riittävän usein ja monipuolisesti.

•

Tutustukaa yhdessä tapahtuman sääntöihin ennen tapahtumaa.

•

Tarkista vakuutusyhtiöltäsi mahdolliset toimintatavat jos jotakin tapahtuu.
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Tavaroiden turvallisuus
LAN-tapahtumissa on harvemmin varkaustapauksia, mutta on suositeltavaa, että omia tavaroita ei
jätettäisi yksikseen vaan pyydettäisiin esim vieressä olevaa kaveria hetken katsomaan niitä jos käy
jossain. Tavarat on myös hyvä merkitä jotenkin, että tunnistaa ne omikseen. Esimerkiksi teipin
palasella, jossa nimikirjaimet.

Kävijät ovat itse vastuussa tavaroistaan
Muistuttaisimme, että kävijät ovat itse vastuussa tapahtumaan tuoduista tavaroista.
Suomen suurimmassa lan/demoparty tapahtumassa Assembly Summerissa on vuosittain 0-5
varkaustapausta, joka on erittäin vähän suhteutettuna valtavaan kävijämäärään (+5000 henkilöä).
Aikaisempina vuosina emme ole saaneet yhtäkään ilmoitusta varkaustapauksista.

Miten tavoitan lapseni tapahtumassa?
Paras tapa saada yhteys lapseen on tietenkin matkapuhelin, jos hänellä semmoinen on. Pimeästä
salista on vaikea löytää tiettyä henkilöä, mutta sähköpostiin saapunut tilausvahvistus sisältää tiedon
istumapaikoista, joka helpottaa järjestäjien työtä löytää kyseinen henkilö tapahtumasta tarpeen niin
vaatiessa. Meillä on myös tapahtuman ajan toimiva puhelinnumero (041 722 6098), josta meidät saa
myös kiinni. Voit myös tulla käymään tapahtumassa, sillä sisäänpääsy on ilmainen.

Lisäkysymykset?
Pyrimme kattamaan tärkeimmät kysymykset tässä dokumentissa, mutta mikäli mieltä askarruttaa
jokin asia, johon et löydä vastausta sivustolta niin älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Meidät saa
helposti kiinni sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@helmilan.fi tai facebookista
www.facebook.com/HelmilaniRy.

Helmilani ry toivottaa kaikki tervetulleiksi tapahtumaan
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