Orientering til frivillige hjælpere i
Ølvognene og Heineken-teltet
Køge Festuge
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Generelle regler og informationer
til dig som hjælper.

VIGTIGE NOTATER
PLACERING AF HJERTESTARTERE

Du kan hente gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backstage ved staffvognen, du gerne må benytte.
Du skal selv sørge for mad til dig selv.
KIG OP OG STIK EN FINGER I JORDEN. I Staffvognen er der mulighed
for, at stille en lille taske med ekstra tøj. Husk selv og få den med
hjem igen.
Det er ikke tilladt og drikke alkohol eller tage andre former for eurofucerende stoffer.
Du er repræsentant for din forening, som arbejder sammen med Køge
festuge, og dermed også ansigt udad til publikum, og kunder der deltager i Køge festuge.
Vi forventer fra dig en positiv indstilling, også når det går stærkt.
Du repræsentere en forening, og TAK for dig. Vi er dog også en masse
som ikke repræsentere en forening, men arbejder ganske frivilligt.
Det gør vi med glæde, og derfor er det vigtigt vi alle har det sjovt.
Køge Festuge er sammensat, af mange frivillige foreninger, og ønsker
derfor også samarbejde i mellem jer, også selv om man ikke repræsentere samme forening.
I fællesskab løfter vi i flok, og vi for det til at lykkes.
Når du tænker hende Line, Bimmer, Mette eller en anden fra bestyrelsen ser træt ud, taler sort eller er mega forvirret så er det nok rigtigt.
Vi holder en uges ferie fra vores job, savner vores familier, som kort
kigger forbi og siger godnat. Vi har mange bolde i luften, vi er trætte
måske våde og beskidte, og kan ikke lige huske hvad dag det lige er,
eller om man lige fik skiftet sokker, og frokost det var vist i går.
Vi har kun en ting for øje, og det er sammenhold i imellem mennesker, og når vi står lørdag nat og tuder af glæde, er det fordi det endnu engang er lykkedes, og afholde Danmarks eneste, og største gratis
festuge for 100.000 vis af mennesker.
TAK FOR DIG OG TAK FOR MIG Line Nielsen
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OVERSIGTS KORT
KØGE TORV

Du skal stå i en ølvogn.
x Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage området.
x Modtage en briefing/ vejledning og opstart i en ølvogn, eller du skal
overtage vagten efter en anden.
x Der ligger forklæder i ølvognen du skal tage på, her finder du også
en lille kasse med forskellige ting du skal bruge.
Arbejdsopgaver:
De der har vagt i ølvognene har til opgave at betjene gæsterne på
Torvet, når de ønsker at købe øl, vand og vin m.m.
Husk! Man skal være over 18 år for at købe andet en vand.
Er du i tvivl spørg efter id, hellere afvise engang for meget, end
for lidt.
Der kan modtages kontanter betaling, dankort og Mobile Pay i ølvognene. Husk at tjekke kvittering ved Mobile Pay betaling, er korrekt.
Der må udleveres 1 øl eller vand GRATIS, på årets øl kuponer. men
kun en af delene. (frit valg) Du skal tage imod kuponen som betaling,
og ligge den i pengekassen.
x Hvis du har mangler noget i boden, så kontakt din holdleder.
x Der bliver eller er udpeget en holdleder i ølvognen han/hun skal
sørge for at der bliver bestilt vare, ølkrus hos Rene, og andet som
kan hentes i staffvognen. Det er også han/hun der skal sørge for og
afhente byttepenge, hvis der bliver behov for dette.
x Holdleder skal ikke servere øl eller andet, kun hjælpe til med og
bevare overblikket, det er også kun holdlederen der kan udlevere
penge, til den/ de godkendte pengeindsamlere fra bestyrelsen.
x Det er vigtigt, at du følger instruksen vedrørende returpant, så det
ikke går galt og festugen mister mange penge.
x Hver dag bliver boden gjort op, og hvis bestyrelsen mener der har
været for stort svind i forhold til salg/vareforbrug, så kontakter bestyrelsen holdlederen, for at få en forklaring på det ”store” svind
kan skyldes.
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet backstage ved staffvognen, du gerne må benytte.
RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT -
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Du skal stå i Heineken-baren.
x Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstageområdet.
x Modtage en briefing/ vejledning af opstart i en ølvogn, eller du skal
overtage vagten efter en anden.
x her finder du også en lille kasse med forskellige ting du skal bruge.
Arbejdsopgaver:
De der har vagt i Heineken-teltet har til opgave at betjene gæsterne
på Torvet, når de ønsker at købe øl, vand og vin m.m.
Husk! Man skal være over 18 år for at købe andet en vand.
Er du i tvivl spørg efter id, hellere afvise engang for meget, end
for lidt.
Der kan modtages kontanter betaling, dankort og Mobile Pay.
Husk at tjekke kvittering ved Mobile Pay betaling.
Der må udleveres 1 øl eller vand GRATIS, på årets øl kuponer. Du skal
tage imod kuponen som betaling, og ligge den i pengekassen.
x Hvis du har mangler noget i boden, så kontakt din holdleder.
x Der bliver eller er udpeget en holdleder i ølvognen han/hun skal
sørge for at der bliver bestilt vare hos Rene ølkrus og andet som
kan hentes i staffvognen. Det er også han/hun der skal sørge for og
afhente byttepenge, hvis der bliver behov for dette.
x Holdleder skal ikke servere øl eller andet, kun hjælpe til med og
bevare overblikket, det er også kun holdlederen der kan udlevere
penge, til den/ de godkendte pengeindsamlere fra bestyrelsen.
x Det er vigtigt, at du følger instruksen vedrørende returpant, så det
ikke går galt og festugen mister mange penge.
x Hver dag bliver boden gjort op, og hvis bestyrelsen mener der har
været for stort svind i forhold til salg/vareforbrug, så kontakter bestyrelsen holdlederen, for at få en forklaring på det ”store” svind
kan skyldes.
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet backstage ved staffvognen, du gerne må benytte.
RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT-
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Telefonnumre:
Line

-

29 29 52 54

Rene

-

Der kan bestilles drikkevare til ølvogn og Heinikentelt, i den
nye online portal
Holdlederen vil få instruks i denne, så hvis i mangler noget fra
kølevognen kommer det til at køre super nemt
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Ordensreglement Køge Festuge.
x Ved indfaldsvejene til Torvet og på selve Torvet samt Kulturtorvet
vil der rundere staff medarbejdere i fornødent antal, medens festugens program afvikles.
x Der går også et antal uniformerede vagter rundt, som er til for at
hjælpe gæsterne og os.
x Om natten vil 2 medarbejdere fra Beredskabs Forbundet have vagt
og opsyn ved scenen på Torvet, samt med telte, boder og øvrigt
udstyr tilhørende festugen.
x Publikum skal følge anvisningerne givet af staff medarbejderne og
vagterne. Hvis dette ikke efterkommes, kan vagterne i yderste konsekvens bortvise gæsterne fra festpladsen.

Bestyrelsen siger TAK
Kære hjælper til Køge Festuge.
Du er særligt udvalgt fra den foreningen du repræsenterer, og i denne
forbindelse repræsenterer du også Foreningen Køge Festival, som afvikler Køge Festuge.
Vi forventer, at du er medvirkende til, at festugen afvikles på en god
og festlig måde, og at du støtter vores gæster i at få en god oplevelse.
Du har fået en opgave, som vi stiller nogle krav til, men herudover, så
er du også med til at se problemerne inden de opstår, og hvis du på
en stille og rolig måde kan forhindre eller stoppe problemet, så har du
gjort et godt stykke arbejde. Hvis problemet er for stort, så kontakt
hurtigst muligt vagtchefen eller en af de uniformerede vagter der runderer i Køge indre by.

x Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende stearinlys,
myggelys, fyrværkeri og lignende er STRENGT FORBUDT, når der er
aktivitet på scenen.

Vi har tillid til, at du vælger den korrekte løsning hver gang, og at
du handler efter situationens alvor.

x Biler, motorcykler og andre køretøjer, har ingen adgang til de afspærrede områder, hvis ikke de har direkte relation til festugens
afvikling eller det er beboere.

Vi forventer også, at du møder op med et godt humør, og er med til at
skabe en god fest for borgerne, de øvrige frivillige hjælpere og dig
selv, for vi skal ikke glemme, at dette er en fest.

x Enkelte køretøjer får køretilladelser, og de har ret til at komme indenfor de afspærrede områder.

Festugen ville ikke være noget uden vores sponsorer, så jeg kan kun
anbefale, at du bruger dem i videst udstrækning.

x Plastikstole og sammenklappelige stole må medbringes og anvendes i den omfang der er plads til det i dagtimerne.

Festugen ville heller ikke være noget uden din hjælp, og den hjælp vil
vi gerne på forhånd sige TAK for.

x Cykler og andre genstande som kan bruges som kasteskyts og lignende, må godt medbringes på Torvet, når det er afspærret, men vi
henstiller til alle vores gæster, at cykler m.m. bliver udenfor Torvet.

Du har valgt at bruge din tid til at hjælpe os, i stedet for selv at
deltage i festen som gæst. Det er vi glad for.

x Tyveri, hærværk, slagsmål og upassende grov opførsel m.v. meldes
omgående til de runderende vagter.
x Der må ikke medbringes øl-, vand– eller vinflasker på Torvet samt
Kulturtovet under koncerterne.

Vi vil gerne forbedre alt under festugen, så hvis du har et forslag,
så kontakt Line Nielsen, som repræsenterer dig og din forening i
bestyrelsen.
Her i folderen kan du finde svar på rigtig mange spørgsmål, så brug
den.
God fest.

Husk Festugen er stedet hvor mennesker mødes, på tværs af foreninger
og nye interesser og oplevelser nås sammen

Bestyrelsen af Køge Festival
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