
Velkommen som Festivalvagt på Hjortshøj Festival!

Mødested: Vagtskifte i Frivillighuset (Sneglehuset).

Mødetid: Kom 15 minutter før din vagt begynder, så du kan tale med din forgænger i jobbet
om, hvad du skal lave og modtage anden relevant information.

Udstyr: Refleksvest med skilt, kort over festivalpladsen, festivalprogram.

Opgaver:
● Gå sammen med den anden festivalvagt.
● Brug refleksvesten.
● Se myndig og glad ud☺
● I må gerne checke, om folk har armbånd på – og hvis de ikke har, så spørg, om I skal

hjælpe dem med at finde hen til indgangen, hvor de kan købe billet. LAV IKKE EN
KONFLIKT – hvis de bliver aggressive, så glid af – og lad dem gå.

● Svar på spørgsmål om, hvor og hvornår tingene foregår. Kig programmet for din
tidsperiode igennem, inden du går ud på vagten.

● Campingområdet: Stillecamping ved bogruppe 7 og 8 og almindelig camping på
festivalpladsen – check op på, at der ikke laves bål eller tændes gasblus mellem teltene.

● Tjek teltene for campingpas.
● Der må ikke spilles musik på campingområdet!
● Der må ikke tændes bål ved shelteret ved søen.
● Bed om ro fra kl. 2.30  på campingområdet

Tømme affaldssække
Tag en rundtur med vogn med gummihjul el. anden vogn. Skift sække, hvor det er nødvendigt.
Plastsække ligger ved hvert affaldsstativ.
To slags affald: - én til hård plast

- én til restaffald

Hvis der er sat flasker, kan I levere dem til en af barerne.
Sækkene afleveres i skraldecontainerne bagved Petersborg baren.

Rengøre toiletter
Èn gang på jeres vagt (efter ca. 1 time), bedes I checke og rengøre toiletter:
Toiletvogn ved Søscenen
Toilet i Petersborg
Toilet i Frivillighuset
Der står rengøringsmidler ved toiletterne.

Gæster efter kl. 22: Henvis til at de kan købe billetter i bar Petersborg.

Giv jeres erfaringer videre til jeres efterfølgere, når I mødes i Frivillighuset et kvartér før
din/jeres vagt slutter.



Info:
Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte
frivilligkoordinatoren på tlf. 9187 3458

Giv dine erfaringer og gode råd videre til din efterfølger.

God fornøjelse!


