Rozpis služeb pro zabezpečení plesu 4. AB
třída 3. A
Tombola:
•
•
•
•
•
•
•

4 studenti

transport cen do tomboly v pátek odpoledne do UFFA
instalace tomboly na místo, vše zkontrolovat, seřadit dle seznamů a přehledně vystavit
s instalací a hlídáním tomboly pomáhají metaři mincí
připravená tombola se musí hlídat – minimálně vždy dvojice žáků, dohodnout systém střídání
výdej tomboly až po prodání lístků – přibližně 22:00 – 00:00 hod., vždy až na pokyn hlavního
pořadatele!
výdej výher končí o půlnoci, služba vše uklidí, nevyzvednuté výhry se připraví k transportu
zpět do školy
úklid a likvidace transportních krabic

Pomoc při šerpování:
•
•
•
•
•

studentky se před nácvikem nástupu domluví s příslušnou maturitní třídou a jejím třídním
učitelem
jsou po celou dobu třídnímu učiteli maturitní třídy k dispozici a řídí se jeho pokyny
asistují při šerpování
pomohou se sběrem drobných mincí po nástupu maturantů
zapojí se do prodeje losů do tomboly

Technická supina 1:
•
•
•

•
•

•

4 studentky DÍVKY

rozmístí čísla na stoly v přízemí i na balkóně
zajistí prodej losů do tomboly
pokladničky a losy si vyzvednou u hlavního pořadatele po ukončení slavnostních nástupů

Technická supina 2:
•
•
•

3 studenti CHLAPCI

zajistí sběr drobných mincí po nástupu maturantů
bude-li třeba, pomohou stěhovat hudební aparaturu před i po plese
hlídají vchod v suterénu do příchodu pořadatelské služby

Prodej losů do tomboly:
•
•
•

2 studentky pro třídu 4. A

4 studenti CHLAPCI

hlavním úkolem je hrubý úklid po skončení plesu
zajistí mimořádný úklid prostor - při rozbití sklenic nebo rozlití nápojů
v průběhu celého plesu pomohou s úklidem nadměrného nepořádku – odložené sklenice, kelímky,
použité lístky do tomboly…
kontroluje prostory plesu, zda nedochází k ničení zařízení nebo ke krádežím (tato činnost výrazně
snižuje případný výnos plesu)
bude-li třeba, pomůže se stěhováním hudební aparatury před a po plese
po celý večer dle potřeby asistují hlavním pořadatelům plesu

Všichni tito studenti se plesu účastní se vstupenkou pro pořadatele,
kterou obdrží zdarma!!

Rozpis služeb pro zabezpečení plesu 4. AB
třída 3. B
Tombola:
•
•
•
•
•
•
•

4 studenti

transport cen do tomboly v pátek odpoledne do UFFA
instalace tomboly na místo, vše zkontrolovat, seřadit dle seznamů a přehledně vystavit
s instalací a hlídáním tomboly pomáhají metaři mincí
připravená tombola se musí hlídat – minimálně vždy dvojice žáků, dohodnout systém střídání
výdej tomboly až po prodání lístků – přibližně 22:00 – 00:00 hod., vždy až na pokyn hlavního
pořadatele!
výdej výher končí o půlnoci, služba vše uklidí, nevyzvednuté výhry se připraví k transportu
zpět do školy
úklid a likvidace transportních krabic

Pomoc při šerpování:
•
•
•
•
•

studentky se před nácvikem nástupu domluví s příslušnou maturitní třídou a jejím třídním
učitelem
jsou po celou dobu třídnímu učiteli maturitní třídy k dispozici a řídí se jeho pokyny
asistují při šerpování
pomohou se sběrem drobných mincí po nástupu maturantů
zapojí se do prodeje losů do tomboly

Technická supina 1:
•
•
•

•
•

•

4 studentky DÍVKY

rozmístí čísla na stoly v přízemí i na balkóně
zajistí prodej losů do tomboly
pokladničky a losy si vyzvednou u hlavního pořadatele po ukončení slavnostních nástupů

Technická supina 2:
•
•
•

3 studenti CHLAPCI

zajistí sběr drobných mincí po nástupu maturantů
bude-li třeba, pomohou stěhovat hudební aparaturu před i po plese
hlídají vchod v suterénu do příchodu pořadatelské služby

Prodej losů do tomboly:
•
•
•

2 studentky pro třídu 4. B

4 studenti CHLAPCI

hlavním úkolem je hrubý úklid po skončení plesu
zajistí mimořádný úklid prostor - při rozbití sklenic nebo rozlití nápojů
v průběhu celého plesu pomohou s úklidem nadměrného nepořádku – odložené sklenice či
kelímky, použité lístky do tomboly…
kontroluje prostory plesu, zda nedochází k ničení zařízení nebo ke krádežím (tato činnost výrazně
snižuje případný výnos plesu)
bude-li třeba, pomůže se stěhováním hudební aparatury před a po plese
po celý večer dle potřeby asistují hlavním pořadatelům plesu

Všichni tito studenti se plesu účastní se vstupenkou pro pořadatele,
kterou obdrží zdarma!!

