Pokyny pro pořadatelské třídy k zabezpečení plesu maturitních ročníků:
Příprava tomboly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

všechny činnosti organizují a koordinují třídní učitelé pořadatelských tříd
účastní se celá třída, resp. spolupracují obě pořadatelské třídy
je třeba včas obstarat ceny do tomboly
příprava položek do tomboly bude probíhat v plesovém týdnu po dohodě s vedením školy,
balit se bude do celofánové folie, každou cenu je nutno označit číslem na samolepící štítek
materiál k balení tomboly opatříte výhradně ve velkoobchodě TK obaly,
nic neplatíte (v obchodě bude založen účet na NF), pouze uvedete, že jste studenty gymnázia
ceny vytvořte tak, aby měly nějakou hodnotu
jednotlivé ceny se musí zapisovat podle pořadových čísel do přehledného seznamu
obě třídy se dohodnou na rozumném způsobu, který umožní samostatnou práci tříd, a poté se
dílčí seznamy sloučí do jednoho
nezapomeňte do seznamu zahrnout ceny, které budou dodány až v den plesu (např. potraviny)
kromě seznamu výher v tombole je třeba sestavit také seznam dárců do tomboly – správný a
přesný název firmy, na nikoho nezapomenout – seřadit abecedně
oba seznamy (výhry a sponzoři) sloučené za obě třídy v elektronické podobě předejte mně
nejpozději ve čtvrtek před plesem na safar@gymnaziumtu.cz
ceny do tomboly připravte do tašek nebo papírových krabic k transportu do UFFA, o papírové
krabice poproste v obchodech, např. v samoobsluze…
transport tomboly do UFFA proběhne v pátek v den plesu v 16.00 hodin, způsob
domluvíme s třídními učiteli podle jejich aktuálních možností
s taškami a transportními bednami zacházejte šetrně
je třeba připravit losy do tomboly, tj. rozstříhat brčka a „srolovat“ jednotlivé losy – nevýherní
i výherní budou v plesovém týdnu pro obě třídy připraveny u mne - výherní až ve chvíli, kdy
bude znám konečný počet cen

Příprava v pátek plesový den:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport cen do tomboly do UFFA v 16.00 hodin v režii třídních učitelů
v suterénu UFFA je třeba připravit a hlídat tombolu, vydávat ceny a nakonec zajistit úklid a
likvidaci zbytků tomboly
příprava sálu – je nutno rozmístit čísla na stoly, čísla i plánek UFFA bude k vyzvednutí
v pátek u mne
pověsit seznam sponzorů a případné další reklamy, materiál bude k vyzvednutí v pátek u mne
třídní učitelé pořadatelských tříd sestaví služby pro zabezpečení plesu, rozpis služeb předají
v elektronické podobě Ladislavu Šafářovi nejdéle ve čtvrtek před plesem
v případě nutnosti se studenti do rozpisu služeb zapíší dvakrát!
služby budou k dispozici v UFFU dle pokynů hlavního pořadatele
služby budou respektovat pokyny organizátorů, pořadatelské služby, třídních učitelů
pořadatelských tříd a ostatních pedagogických pracovníků
na plese bude fungovat také další pořadatelská služba, která pomůže udržet pořádek na akci
pokud vše dobře dopadne, pořadatelské třídy po plese obdrží finanční odměnu. Její výše závisí
na úrovni připravenosti tomboly i kvalitě plnění pořadatelských povinností
pořadatelské třídy obdrží zdarma vstupenky pro pořadatele
pro zbývající studenty pořadatelských tříd bude v případě zájmu připravena možnost zakoupit
si jednu vstupenku k stání na osobu přednostně

Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi

Mgr. Ladislav Šafář
hlavní pořadatel plesu

