BAL-INFORMATION
Information om biljettförsäljningen:
Snart är det dags för balen 2016, vi börjar sälja biljetter nästa vecka (vecka 20). Vi kommer
att sälja biljetterna hela veckan och tider som vi kommer att sitta på torget varierar lite men
vi kommer garanterat att sitta varje lunchtimme, det vill säga 11.40–12.45. Andra tider som
vi kommer att sitta och lämna ut biljetter står på Facebook och instagram.
Köp biljett så snart som möjligt SENAST 20/5-2016 (fredag) OBS!! 
Innan du hämtar ut din biljett behöver du:
•

Betala din biljett på Swedbank kontonummer 903 013 856-5 Clear: 8156-2 eller
swisha till 123 047 75 och märk betalningen med ditt namn och klass annars är det
omöjligt för oss att veta vem som har betalt

•

Skriv under deltagandekontraktet för allas trivsel under balkvällen (detta är
obligatoriskt). Kontraktet får du av oss i samband med att du hämtar ut din biljett.

•

När du ska hämtar ut din biljett får du ett papper av oss där du fyller i eventuella
allergier, vem din baldejt är och nomineringar.

Biljettpris: 780kr ( buss tillbaka till Torsby ca 01.30 kostnad tillkommer för de som vill åka ca
100kr)
OBS. om du väljer alkoholfritt alternativ kostar biljetten 735kr. Viktigt att om du betalar för
alkoholfritt alternativ att du kryssar i de i formulären.
VIKTIGT att betala i tid! Har du någon annan bank än Swedbank så kan betalningen dröja
några dagar. Du måste ha betalt för att hämta ut din biljett!
Tid och plats
Balen kommer äga rum tisdag 7 juni på Selma spa.
Insläpp börjar vid 17.00 och sista insläpp 18.00 .
Avsläpp vid rondellen framför ingången till Selma. Fotografering kommer ske på baksidan på
gräsmattan tillsammans med föräldrar.
Föräldrar får gå runt Selma till baksidan medans ballisterna får gå igenom Selma och ut på
baksidan. Föräldrar parkerar nere vid fotbollsplan, skyltar kommer visa vägen.

Ungefärligt program
- Fotografering och mingel 17-19
- Middagen startar ca 19 baren öppnar samtidigt och stänger 01. En trappa upp
- Middagen räknas vara klar 22
- Balen håller inte på längre än till 01.30 då buss går tillbaka till Torsby.
I biljetten ingår:
• Fördrink
• 3-rättersmiddag
• 1 glas vin/öl till maten
Vid frågor kontakta någon av oss i Festkommittén
Emma Höglund
Angelica Johansson
Rebecca Westberg
Sofia Welenstrand
Hedvig Ekenberg
Maiia Andersson

