VÄLKOMMEN TILL
PLASTKAMPEN!
Vad är plastkampen?
Plastkampen är SPIFs nya satsning för att samla branschen och fira att SPIF fyller 60 år. Ta med
dig hela företaget och kom!
Eventet: femkamp den 24 april på High Chaparral från kl 16 till sent. Ett tävlande lag per
företag. Resten blir hejarklack och deltar i kring-event på plats.
Middagen börjar från kl 18 och då kommer det bli livemusik och prisutdelning. Swedish Plastics
Industry Awards för att fira både nu framstående bedrifter och även historiskt viktiga personer
och profiler i branschen.
Innan eventet kan du också samla poäng. Se till att kasta handsken på plastkampen.nu. Ju fler
poäng desto mer fördel i femkampen. Se till att involvera dina anställda!
Anmälan sker företagsvis. Länk till anmälningsformulär som sedan skrivs ut, skrivs under av
behörig firmatecknare och mailas till spif@svenskplast.org finns här. Sista anmälningsdag är 24
april.

Vad kostar det?
För medlem som anmäler sig innan 20/1-2019 450 kr/p. Anmälan efter 20/1-2019 600 kr/p.
För icke-medlem som anmäler sig innan 20/1-2019 600 kr/p. Anmälan efter 20/1-2019 800kr/p.
Pris per deltagande lag är 2500 kr/lag.
Dryckespaket (3 drinkbiljetter): 180 kr/paket. Ytterligare dryckesbiljetter kan också köpas på
plats.
I priset ingår: Välkomstöl, Cowboyhatt och Mat. Varje företag kan anmäla ett lag om fem
tävlande. Resten är hejarklack.
Fyller man ej ett helt lag får man gärna rekrytera över företagsgränserna se då till att endast ett
av företagen anmäler ett lag enligt ovan.

Sponsring
Det finns möjligheter för sponsring. Kontakta spif@svenskplast.org så berättar vi mer!

Transport/Boende
Busstransport kommer att finnas från Gislaved / Anderstorp. Mer information kommer. Boende
finns för dem som kommer långväga:
Stugor: 4 bädd á 714 kr, 6-bädd á 1071 kr, 8-bädd á 1161 kr
Husvagn-/husbilsplats (á 100 kr. OBS endast el, ej vatten.):
Bäddset 71 kr/p. Frukost 85 kr/p.
Frågor angående boende eller direktbokning görs till Patrik på boende@highchaparral.se,
0370-82700. Ange: Svensk Plastindustriförening i ämnet/som referens.

