Så er det igen tiden!

Hej: _________________________
Du bedes møde for (klub)______________________
_______dag d. ____ juli 2019 fra kl. ______ til kl. ______
Du skal arbejde med _____________________ se beskrivelsen på bagsiden.
Er der kryds her – er du vagtansvarlig.
Hvis du ikke kan skal du give besked hurtigst muligt
til ___________________ tlf.___________________
Venlig hilsen ______________________

PRAKTISKE OPLYSNINGER.
Mødetid: 15 minutter før din vagt – se beskrivelse på bagsiden.
Mødested: Du skal møde i medhjælpervognen, som står ved siden af informationsvognen. Alle skal melde sig
her, ingen må gå lige på vagt – se beskrivelse på bagsiden.
Parkering: Kommer du til Ørbæk Marked i bil, kører du ind på P-pladsen og betaler parkeringsbillet, som
refunderes i medhjælpervognen.
Vagten: Under vagten skal du være ædru. Du skal være venlig og imødekommende over for alle gæster på
markedet. Din optræden har betydning for klubbens indtjening, idet jo større omsætning, jo mere får klubben i
timen for din indsats. Ingen forlader vagten før man er afløst. Vi er opmærksom på afløsning og forsøger at
finde en afløser.
Fortæring: Sodavand og kaffe er gratis og må indtages på vagten. Mad er ikke gratis, heller ikke selv om du
har en lang vagt. Øl og spiritus må naturligvis ikke drikkes under vagten, heller ikke selv om man betaler for
den. Overtrædelse medfører bortvisning.
Arbejdssted: Fleksibilitet er ønskelig, idet man kan flyttes rundt til andre jobs af hensyn til den bedste afvikling
af Ørbæk Marked. Ligeledes kan man risikere, at man skal blive lidt længere.
Udskænkning: Ingen må få udleveret noget gratis fra boderne, heller ikke personer fra markedsudvalget eller
Ørbæk Borgerforenings bestyrelse. DOG – markedets uniformerede vagtpersonel må få sodavand og kaffe.
Der må ikke udskænkes øl og spiritus til personer under 18 år. Det er dit ansvar, så er du i tvivl kan du
forlange legitimation.
Afhentning af penge: Ingen må få udleveret penge fra kasserne. De vil blive tømt af personer med speciel
legitimation. Disse personer vil kontakte den vagtansvarlige.
Vagtansvarlig: Én person på hver udskænkningssted, som er udvalgt af din klub, og som har specielle
beføjelser og ansvar. Vedkommende har specielt navneskilt og T-shirt.
Uorden: Hvis der opstår uorden på stedet, kald da op til informationsvognen, eller send en person derop.
Kontakt en vagt, hvis der er en i nærheden. Der er politi på pladsen, som kan kontaktes fra informationsvognen.
Efter vagten: Alle skal tilbage til medhjælpervognen, hvor navneskilt afleveres og spørgeskema udfyldes, så
vi kan få din oplevelse af at være på vagt.
HUSK: alle job er lige vigtige for at få Ørbæk Marked til at fungere som Fyns Største Folkefest.

Vel mødt og god arbejdslyst.
Ørbæk Borgerforening.

www.orbek-marked.dk

