Hei!
For å gjennomføre Sommerfestivalen har vi noen
vaktoppgaver som må løses. Den som påtar seg en eller
flere oppgaver vil få betalt for arbeidet.
Vi oppfordrer alle skoleklasser, idrettslag, lokale grupper
og organisasjoner til å ta en titt på nedennevnte oversikt.
Har dere lyst til å ta en vaktoppgave, så meld i fra om
ønsket vakt innen 6. mai til
post@bjorndal.frivilligsentral.no!
Husk: første mann til mølla!
Med vennlig hilsen
Nina Tveit, daglig leder
Bjørndal Frivilligsentral
Tlf: 48253447

VAKTOPPGAVE

HONORAR /
INNTEKT

KOMMENTAR

RIGGING/NEDRIGGING
A. 1500,-

Husk: 8-12 vakter som er
med og kjører og rigger
utstyr = rask jobb. Dere får
liste over utstyr og
informasjon om
plassering.

B. 11. juni (lør) kl. 09-11.
2 sterke menn hjelper lydmann med rigging.

B. 1000,-

Husk: 2 voksne vakter må
hjelpe lydmannen, da det
er tungt utstyr.

C. 11. juni (lør) kl. 9-11.
8-12 personer rigger telt/bord/stoler.

C. 2000,-

Husk: nødvendig med 812 personer, hvorav minst
6 voksne. Dere får kart
som viser plassering av
telt m.m.

D. 1500,-

Dere får liste over utstyr
på grendehuset og
informasjon om plassering

A. 9. juni (tors) kl. 18.
8-12 personer frakter utstyr fra grendehus til idr.parken.

D. 12. juni (søn) kl. ?
8-12 personer frakter utstyr fra idr.parken til
grendehuset.

E. 12. juni (søn) kl. ?
X antall personer rydder parken for søppel, vasker
over gulv og toaletter i klubbhuset.
E. 2000,-

Vaskeutstyr på klubbhuset
benyttes. Instruks jf.
nøkler osv. blir tildelt.

F. 13. juni (lør) kl. 23-01.
2 sterke menn hjelper lydmann med nedrigging

VAKT HOPPESLOTT & KREATIVT VERKSTED
(3 personer)

F. 1500,-

3.000,Dere kan i
tillegg ta betalt
5kr. pr. barn

KASTE PÅ BLIKKBOKS
(1-2 personer)

Vi betaler kr.
500,- og gir
dere diverse
godteri som
kan brukes
som premier
til den som
slår ned alle.

NB! Forutsetter at det blir
et kveldsarrangement. Pr.
d.d. noe usikkert.

1 hoppeslott
2 telt med 4 picnicbord =
sitteplasser
2 klappbord til materiell jf
kreativt verksted

1 bord (og ev. 1 telt)
Blikkbokser og baller
(skum)

Dere kan i
tillegg ta betalt
5kr. pr. barn

ANSIKTSMALING
(2-3 personer)

Vi betaler for
materiell
Dere kan i
tillegg ta betalt
f.eks
30-40 kr. pr.
barn

Pris pr. oppdrag velger
dere selv.

