Kære frivillige
Vi er rigtig glade for du har valgt at være frivillig ved Us Car Camp.
Uden jer, ville træffet ikke være muligt!
DU FÅR:

VI FORVENTER AF DIG:

• Gratis adgang til træffet*
Du har mulighed for at bo i vores frivilligcamp.

• Du er glad, udadvendt og pligtopfyldende.

*
		
*
		

For indflytning fra lørdag i uge 29, skal du have minimum
30 timer i løbet af ugen.
For indflytning fra torsdag i uge 30 skal du have minimum
15 timer resten af træffet.

• Du får mad i Parkhuset når du er på en aktiv vagt.
• Du får mulighed for at købe øl-/mokaikort til en billigere
pris, hvis du har følgende antal vagter:
• 8-24 timer: 1 kort kan købes under træffet
• 25-50 timer: 2 kort kan købes under træffet
• 51-75 timer: 3 kort kan købes under træffet
• Over 76 timer: 4 kort kan købes under træffet
• Der udleveres t-shirt som du skal bære under din vagt
(smides til vask efter endt vagt - og du tager en ny, når du
påbegynder næste vagt)
Ved slutningen af træffet må du tage en t-shirt med hjem.
(Gælder IKKE security trøjer!)
• Du bliver en del af et fantastisk fællesskab og møder en
masse glade mennesker.
• Du bliver inviteret til vores evalueringfest, som afholdes
efter træffet.

OBS: Hvis du bryder reglerne for at være frivillig!

• Du er IKKE beruset på din vagt.
• Du efterlader din vagtpost, som du gerne selv vil modtage
den! - samt efter de foreskrifter der henvises til, af de
ansvarlige, på de forskellige vagtområder.
• Du medvirker til at informere dem der møder ind på vagt
efter dig, med relevant info.
• Du henvender dig ved arrangørerne eller den ansvarlige for
frivillige, hvis du oplever noget du ikke er tilfreds med.
• Du passer den den vagt, du selv har påtaget dig.
• Holder den gode tone - også frivillige iblandt.
Opstår der situationer som kræver opmærksomhed,
kontakt arrangørerne.
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte:
Ansvarlig for frivillig:

Cecilie

tlf. 28 78 48 48

Arrangører:

Dennis
tlf. 40 19 91 73
Christina tlf. 20 61 21 51
Peter
tlf. 22 82 96 26

Hvis du f.eks. udebliver fra vagter, efter at have fået armbånd på, eller hvis du glemmer at melde afbud eller ikke opfører dig som du bør,
vil du risikere at blive blacklistet som frivillig, få klippet dit armbånd + vi sender dig en regning på en uge/weekend billet (alt efter hvilke
vagter du har påtaget dig). Sørg derfor altid for at kontakte den ansvarlige for frivillige pr. telefon ved sygdom eller anden fravær fra dine
vagter i god tid, INDEN vagten er påbegyndt.
At være frivillig er ikke tvang - men respektér og overhold reglerne - så andre ikke skal påtage sig mere, end de også selv har valgt!

