FELHÍVÁS!
Önkéntes munkára várunk jelentkezőket.
Kedves Diákok!
Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület minden évben elsősorban az 5-10 éves
korcsoportnak és szüleiknek, nagyszüleiknek családi programként a Gulyadombon Mikulás túrát
szervez. A program lebonyolításában számítunk a részvételetekre. A részvétel oktatási, kulturális és
közösségi, környezet- és természetvédelemi jellegű önkéntes tevékenységnek minősül.
A feladatok leírása:
Program előkészítés
2017. december 8., péntek délután, ajándékcsomag összeállítása (Mikulás csomag), erre 3-4 főt
elsősorban lányokat várunk. Helyszín: Veszprém, Diófa u. 5., időtartam kb. 3 óra, 15:00 -18:00
között.
Program lebonyolítás
2017. december 9., szombat délelőtti feladatok időrendben, ezen feladatokra összesen 14 – 16 főt
várunk. Helyszín a Gulyadomb több pontja.
A feladatok a program összesen hat állomásán lévő feladatokból áll, melyek közül az indító
állomási feladatok kb. 8:30 – 10:00 között zajlanak, és elsősorban adminisztrációs feladatokból
(indulók nyilvántartásba vétele, feladatlapok kiosztása, információadás) áll, a feladat végén
állomásbontással. Terv szerint 3 – 4 főt várunk erre az állomásra.
A közbülső 4 állomáson, melyek feladatai (túrázók fogadása, regisztrálása, feladatok kiosztása,
megoldások ellenőrzése, útbaigazítás) 9:00-tól az utolsó induló résztvevő állomáson való
elhaladásáig max. kb. 11:30-ig tart. Az állomásőri feladatokhoz 8:30 – 8:50 között tartjuk az indító
állomáson eligazítást, adjuk át az eszközöket. Terv szerint 2 – 2 főre van szükség állomásonként.
A cél állomáson van a legsokoldalúbb feladat, ami kb. 11:00 – 12:30-ig tart. Egyrészt itt is vannak
adminisztrációs feladatok (érkezők nyilvántartásba vétele, oklevelek kiosztása), másrészt a
Mikulásnak segítség a csomag kiosztásban, illetve zsíros kenyér, vajas-kenyér készítés, a célba
érkezők teával, zsíros kenyérrel való kínálása, ellátása, valamint a program zárásakor rendrakás.
Terv szerint 3 – 4 főt várunk erre az állomásra.
Egyéb információk
Az első állomás feladatait vállalók az utolsó állomás feladataiban is részt vehetnek. A cél állomáson
(a Mikulásnál) a program önkénteseit feladataik befejeztével megvendégeljünk. Mivel a szabadban
töltött idő elég hosszú, kérjük az időjárásnak megfelelő ruházat és lábbeli viselését.
További információ: Stéger Ildikó 0670/392-45-43
Jelentkezni az egyesület e-mail címén (egete@chello.hu), név elérhetőség (telefon) megadásával.
A részvétel igazolása az Iskolátok rendje szerint. (Iskolátokkal Együttműködési Megállapodásunk
van iskolai közösségi szolgálat végzésére.)
Köszönettel:

Stéger Ildikó
8200 Veszprém, Diófa u. 5. Web: http://www.egete.hu E-mail: egete@chello.hu
Telefon: Stéger Ildikó +3670 / 392-45-43; Ferenc +3670 / 392-44-83

