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INNHOLD
Ta med egen
drikkeflaske.
Du kan fylle på vann
fra våre vannstasjoner.

#PALMECREW
Frivillige Palmesus har egen instagramprofil! Bruk gjerne #palmecrew for å vise hvor mye du
gleder deg til å jobbe på Palmesus og hvordan det faktisk er å jobbe som frivillig for Palmesus.
Bildete du legger ut er med i kåringen av årets bilde, og kan vinne flotte premier. Juryen
forteller at de kårer vinnerbilde ut fra følgende kriterier: «Vinnerbildet bør vise hvordan du
opplever Palmesus som frivillig! Vi ser etter liv, bevegelse, glade mennesker og kanskje du klarte
å fange det unike øyeblikket som ingen andre fikk med seg. Det beste er om bildet klarer å
formidle en god følelse - noe Palmesus har mye av!»
Vinneren annonseres på frivilligfesten 9 Juli
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PRAKTISK INFORMASJON

Følg Palmesus på Snapchat! brukernavn: Palmesnap

Registrering av oppmøte
Du skal møte på Frivilligsenteret som er på:
1-2 Juli og 8-9 Juli: Noroff, Elvegata 2A
3-7 Juli: Aquarama hallen, Inngang
fra Tangen veien

Åpningstider Frivilligsenteret:

Du er selv ansvarlig for å sjekke deg inn og ut av din
arbeidsvakt. Frivillige som har fått utdelt festpass, og
som ikke møter til oppsatt arbeidsvakt, vil bli fakturert
jamfør punkt 4.1 i frivilligkontrakten.

Tirsdag 3. juli 07:30 - 23:30

Søndag 1. juli 07:30 - 23:30
Mandag 2. juli 07:30 - 23:30

Innsjekk
Møt opp i god tid før arbeidsvakten starter. Det er
mange som skal registrere seg og det kan bli litt
kø. Husk å ta med legitimasjon! Når du er sjekket
inn, blir du samlet i den gruppen du skal jobbe i
og din arbeidsleder vil følge deg og de andre til din
arbeidsplass.
Utsjekk
Når du er ferdig med din vakt, må du huske å sjekke
ut. Dette gjøres samme sted som innsjekk. Fortell oss
gjerne hvordan du synes arbeidsdagen din har vært.
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Onsdag 4. juli 07:30 - 23:30
Torsdag 5. juli 07:30 - 2330
Fredag 6. juli 07:30 - 01:30
Lørdag 7. Juli 07:30 - 01:30
Søndag 8. Juli 07:30 - 23:30
Mandag 9. Juli 07:30 - 23:30
Tirsdag 10. Juli 07:30 - 23:30
Onsdag 11 Juli 07:30 - 23:30
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PRAKTISK INFORMASJON
Akkreditering av frivillige
Bånd får du utlevert når du sjekker ut etter din
siste arbeidsvakt fra og med 5 Juli
Skal du være publikummer fredag og frivillig
lørdag, kan du hente båndet ditt:
• Torsdag 5. juli kl. 10:00 - 22:00
• Fredag 6. juli kl. 10:00 - 22:00
Husk legitimasjon!!
Det er viktig at du tar vare på båndet ditt da
Palmesus ikke erstatter tapt bånd.
Vi godtgjør frivillige med pass etter følgende
prinsipp:

Superfrivillige jobber både fredag og lørdag.
Som superfrivillige får du gi bort festpasset du
opptjener til en venn. Du vil få en e-post som ber
deg melde inn navnet til den som skal få passet.
Du kan også melde i fra til nærmeste leder. Din
venn kan hente passet på Frivilligsenteret mot
fremvisning av legitimasjon samt oppgi navnet
ditt.

En arbeidsvakt = 1 dagspass
To arbeidsvakter = festpass
(inngang fredag og lørdag)
Tre arbeidsvakter= VIP-pass
(inngang fredag og lørdag, må
være 20 år eller eldre)

MATSERVERING

Lørdag // søndag // mandag // tirsdag // onsdag // torsdag // fredag // lørdag // søndag

Kl. 10-23

Kl. 12-14

16-18 / 17-19

Brødmåltid med
glutenfritt alternativ

Varmmåltid med
vegetarisk alternativ

Varmmåltid med
vegetarisk alternativ

Måltidene serveres i cateringteltet på Piren forbi NRK-bygget.
Palmesus klarer dessverre ikke ta hensyn til andre dietter eller allergener. Vi ber om forståelse for dette.
For dem det rammer anbefaler vi å ta med egen mat. Vi oppbevarer den gjerne for deg i kjøleskap i cateringteltet.
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PRAKTISK INFORMASJON

Arbeidsantrekk
Husk gode og behagelige sko! Vi anbefaler
behagelige joggesko, ikke åpne sko som
sandaler. Du skal gå og stå i mange timer.
Ta med deg godt med tøy! Om vi skulle
bli velsignet med sol, blir det likevel kaldt
på kvelden når sola har gått ned. Vær også
forberedt på regnvær (bank i bordet). Skal
du rigge opp Palmesus bør du ha på deg
antrekk som er behagelige, og som man ikke
er redd for å ødelegge. Fredag og lørdag vil
arbeidsantrekk være Palmesus-T-skjorte.
Garderobe Frivilligsenteret
Det er ikke garderobe på frivilligsenteret i år,
vi har rom hvor sekker etc kan legges, men
dette er på «eget ansvar». Vi oppfordrer dere til
å ta med så lite som mulig av verdisaker. et er
ikke tillatt å oppbevare sekker og lignende på
arbeidsplassen. Dette pga plassmangel i barer
og telt.
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FRIVILLIGFEST
MANDAG 9. JULI kl. 19.00
Norsk Tipping er stolt Generalsponsor av Palmesus og
heier ekstra mye på de frivillige! På frivilligfesten vil Norsk
Tipping derfor bidra med fantastiske premier og masse
overraskelser!(Odderøya 100).

Mandag 9 Juli kl.19:00 - 2400
Mannskapsmessa (Odderøya 100)

Palmesus stiller med
mat og drikke

Festen foregår både
innendørs- og utendørs
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KONTAKT
#PALMESUS

Ved ulykke/fare tlf 46985852
Frivilligtelefon tlf 46985482
Frivilligsenter ansvarlig Caroline Iglebækk tlf. 90571304
Emilie selmer: Ass. Crewsjef/ Solskinnspatruljen. tlf 976 26 037
Runner Melina Saleh tlf 47004702
Rigg/Scene/Stagehands Kenneth Hunsdal tlf 90236336
Bar frivilligansvarlig Jostein Stenersen tlf. 41698120
Trivselsvakt Silje Sjøen tlf 906 13 999
Båndpåsetting og bong arbeidsleder Tomine Evenbye tlf 47847129
Båndpåsetting og bong arbeidsleder (2) Julie Åmot Holm tlf 97471385
Miljø arbeidsleder Harald Fagerhaug tlf 45479040
Catering Eve Hansen tlf 45256535
Kick Aadne Flottorp tlf 97008350
Klubb Kristian Presterud tlf 95946094
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