Du som i restaurangtältet
Allmänt
•
•
•
•
•
•
•
•

Var på plats i god tid bakom Zoégas vagnen. Då ska arbetsfördelningen vara klar.
Alla som arbetar ska ha funktionärströjor, de ska lämnas tillbaka efter passet slut till nästa gäng.
Lämna alltid passet med välfyllda kylar och påfyllda lager detta ska vara klart 13.30 och 20.00, samt
ett rent och städat serveringsställe.
Tänk på att bryta så få ”hela paket” som möjligt. Vi har returrätt, på obrutna kollin.
Gällande hygien så var genomgående noga, det finns rinnande varmt vatten i tältet
Använd alltid engångshandskar.
Ni med lågt hår måste ha det uppsatt
Domarna ska inte hämta mat i våra kiosker
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•

•
•
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•

Tältet är öppet hela dagen,
Fördela er enligt följande: 4 grillare, 2 i kassan, 8 som servar med framplock,
brer mackor och annan mat, förbereder hamburgare/korv, 1 i kaffevagnen.
(1 i infotältet på morgonen)
Fyll på varor när tid finns och kontrollera så att kylarna är välfyllda under
hela passet.
Växelkassa finns i sekretariatet ansvarig personal för dagen hämtar pengar
och växlar kontinuerligt. (Kommer vidare info)
Endast de som arbetar i kioskerna får ha sina värdesaker där.
Funktionärer och domare kommer att serveras mat i ett speciellt tält
Du som står i kiosken under sista passet ansvarar för att städning i och runt
tältet.

Du som står i gröna kiosken
•
•

Generella regler för försäljningen
•
•
•
•
•

Som försäljningspersonal gäller det i första hand att använda det sunda förnuftet. Hellre ett leende
för mycket. Det viktiga är att vi har en nöjd kund som lämnar våra försäljningsställen.
Får Ni frågor gällande turneringen som ni inte kan svara på, så hänvisa alltid till infotältet, istället för
att ge ett felaktigt svar.
Se även till så att sopsäckar och papperskorgar inte är överfulla. Be gärna om hjälp för att tömma
dessa.
Kredithanteringen (gäller Företagsklassen) - se rutiner i separat pärm i kiosken
Man får bara Swisha på exakt belopp.

Eftersom mycket är nytt i år kommer vi fylla på med information efter hand

•
•

•

Fördela er enligt följande:4 i kiosken, 2 i Stadiumtältet
Växelkassa finns i sekretariatet ansvarig personal för dagen hämtar pengar
och växlar kontinuerligt. (Kommer vidare info)
Fyll på varor när tid finns och kontrollera så att kylarna är välfyllda under
hela passet.
Funktionärer och domare kommer att serveras mat i ett speciellt tält
Du som arbetar i kiosken 2 har ansvar för städning i och runt kiosken.

Viktiga telefonnummer
Ulrika Lindqvist
Lena Svensson
Annika Jenemark
Dina Jacobsson
Helen Joelsson
Johanna Zäther
Katarina Lückander

0733 - 93 94 62
0732 – 3117 74
0731 – 82 08 88
0709 - 92 71 01
0761 - 36 68 76
0707- 94 00 02
0705- 74 94 32

