Lyst til å tjene penger under årets sommerfestival?
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 eller booke utstyr til
salgsbod, så meld i fra innen 31. mai til
post@bjorndal.frivilligsentral.no!
Husk: første mann til mølla!
Med vennlig hilsen
Nina Tveit, daglig leder
Bjørndal Frivilligsentral
Tlf: 48253447

VAKTOPPGAVE

LØRDAG 26. AUGUST
Kl. 12-18

HONORAR /
INNTEKT

KOMMENTAR

3500,-

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

B. 26. august (lør) kl. 09-11.
2 sterke menn hjelper lydmann med rigging.

1500,-

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

C. 26. august (lør) kl. 9-11.
8-12 personer rigger telt/bord/stoler.

2000,-

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

D. 26. august (lør) kl. 18
2 sterke menn hjelper lydmann med nedrigging

1500,-

NB! Kun aktuelt hvis ikke
BIF ønsker å bruke
lydmann og hans utstyr på
kveldsarrangementet.

RIGGING/NEDRIGGING
A. 24. august (tors) kl. ?
8-12 personer frakter utstyr fra grendehus til
idrettsparken.

E. 27. august (søn) kl. ?
8-12 personer frakter utstyr fra idrettsparken til
grendehuset.

3500,Dere får liste over utstyr
på grendehuset og
informasjon om plassering

F. 27. august (søn) kl. ?
X antall personer rydder parken for søppel, vasker
over gulv og toaletter i klubbhuset, rydder på plass
picnic-benker, bordtennisbord, samt bord og stoler
som tilhører klubbhuset.
VAKT HOPPESLOTT
(2 personer)

2000,-

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

1.500,-

1 oppblåsbart hoppeslott
som dere setter opp selv.
Går raskt med 2 sterke
personer (anbefaler menn)

Dere kan i
tillegg ta betalt
10kr. pr. barn

VAKT BASKETKURV
(1-2 personer)

1.500,Dere kan i
tillegg ta betalt
10kr. pr. barn

3 baller og en 1
oppblåsbar basketkurv
som dere setter opp selv.
Går raskt med 2 sterke
personer (anbefaler menn)
HUSK: DERE BØR HA
PREMIER!

VAKT FOTBALLMÅL
(1-2 personer)

1.500,Dere kan i
tillegg ta betalt
10kr. pr. barn

1 ball og en 1 oppblåsbar
fotballmål som dere setter
opp selv. Går raskt med 2
sterke personer (anbefaler
menn)
HUSK: DERE BØR HA
PREMIER!

VAKT TRÅBILER
(1-2 personer)

1.500,-

2 tråbiler og kjegler.

Dere kan i
tillegg ta betalt
10kr. pr. barn

Dere kan lage 2 baner og
la folk konkurrere.
Eller
La dem kjøre alene –
sikksakk mellom kjeglene

VAKT KREATIVT VERKSTED
(2-3 personer)

1.500,Dere kan i
tillegg ta betalt
10kr. pr. barn

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

KASTE PÅ BLIKKBOKS
(1-2 personer)

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

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

HUSK: DERE BØR HA
PREMIER!

ANSIKTSMALING
(2-3 personer)

Vi betaler for
materiell

Pris pr. oppdrag velger
dere selv. (f.eks 30-40kr)

UTSTYR SOM DERE KAN LÅNE TIL SALGS ELLER
AKTIVITETSBOD:

Dere kan låne
utstyr gratis.

Dere kjøper selv inn varer
som f.eks popcorn,
sukkerspinnfarge osv. Det
kan dere gjøre her:
www.festustyr.no eller
butikken på Holmlia i
Rosenholmveien 40,
1414 Trollåsen.

NB! Sukkerspinn og
popcorn er allerede booket

