
                

 

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 

2015. augusztus 27-30. 

 

Szombathely 

 
 

Tisztelt karneváli önkéntes, iskolai közösségi szolgálatot vállaló diák! 
 

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. fontosnak tartja a karneváli önkéntes tevékenységeket. A karnevált 
szervezők szándéka, hogy 2015-ben, ahogy az eddigi években mindig, színvonalas turistákat csalogató 
eseménynek adjon otthont Szombathely. Ehhez járulhatnak hozzá mindazok, akik önkéntes 
tevékenységre jelentkeznek.  
A karneváli önkéntes programot a Vas Megyei Önkéntes Centrum szervezi és koordinálja. A centrum 
munkatársai önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok jelentkezését egyaránt 
várják a rendezvényre! 
  
 
KARNEVÁLI ÖNKÉNTES FELADATOK NAPI BONTÁSBAN: 

 
 

2015. AUGUSZTUS 17. HÉTFŐ 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 17. hétfő 08.00-13.00 az alábbi turnusokban: 08.00-
11.00, 11.00-13.00    
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely - belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 
 

 

2015. AUGUSZTUS 18. KEDD 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 18. kedd 08.00-13.00 az alábbi turnusokban: 08.00-
11.00, 11.00-13.00    
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely - belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 

 
 

2015. AUGUSZTUS 19. SZERDA 
 
 

SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 19. szerda 08.00-13.00  az alábbi turnusokban: 08.00-
11.00, 11.00-13.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 



                

 

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 

2015. augusztus 27-30. 

 

Szombathely 

 
 

2015. AUGUSZTUS 24. HÉTFŐ 
 
 

UDVAR RENDEZÉS: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 24. hétfő 10.00-14.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Aréna u. 8. udvara     
Az önkéntesek feladata: Udvarrendezés, takarítás a Karneváliroda épületének környezetében. 

 
 
 

2015. AUGUSZTUS 25. KEDD 
 
 

UDVAR RENDEZÉS: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. kedd 10.00-14.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Aréna u. 8. udvara     
Az önkéntesek feladata: Udvarrendezés, takarítás a Karneváliroda épületének környezetében. 

 
 
 

2015. AUGUSZTUS 27. CSÜTÖRTÖK 
 
 
SÖRPADOK, SÖRASZTALOK FELÁLLÍTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. csütörtök 10.00-15.00 az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-15.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: Zrínyi Ilona Általános Iskola udvara, Borok 
utcája, Sörtér   
Az önkéntesek feladata: Sörpadok, sörasztalok felállítása, elrendezése. 
 
 
PORTA SZOLGÁLAT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. csütörtök 19.00-22.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: a Fő téri Fórum Színpad közelében    
Az önkéntesek feladata: A Fórum színpadon fellépők részére biztosított öltöző ügyeleti feladatának 
ellátása. 

 
AJTÓ FELÜGYELET: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. csütörtök 08.00-22.00, az alábbi turnusokban: 
08.00-11.00, 11.00-14.00, 14.00-17.00, 17.00-20.00, 20.00-22.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Ferences-kert (Történelmi Témapark)    
Az önkéntesek feladata: Ajtó felügyelet a Ferences-kert bejáratánál, jegy ellenőrzés. 



                

 

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 

2015. augusztus 27-30. 

 

Szombathely 

 
 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. csütörtök 08.00-12.00 az alábbi turnusokban: 
08.00-11.00, 11.00-12.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
felvonulások ideje alatti útlezárásokról szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 

 
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. csütörtök 20.00-23.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Ferences-kert (Történelmi Témapark)    
Az önkéntesek feladata: A 21.30-kor kezdődő tüzes játék előtt a helyjegyes vendégek útbaigazítása, 
helyre kísérése, valamint a program alatt a zavartalan lebonyolítás biztosításának elősegítése, a lelátó 
felügyelete.   
(A feladat ellátásának időpontja esőnap esetén: augusztus 28. 21.30) 
 
 
JEGYELLENŐRZÉS   
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. 20.30-22.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Ferences-kert (Történelmi Témapark)    
Az önkéntesek feladata: A 21.30-kor kezdődő tüzes játék előtt a témapark bejáratánál a látogatók 
karszalagjainak ellenőrzése. 
(A feladat ellátásának időpontja esőnap esetén: augusztus 28. 21.30) 
 

 

2015. AUGUSZTUS 28. PÉNTEK 
 

 
LELÁTÓK MATRICÁZÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek délelőtti órákban 
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei:  
- 1 lelátó a Városháza előtt   
- 1 lelátó a Székesegyház előtt          
- 2 lelátó a Király utcában, a volt Savaria Szálló előtt         
Az önkéntesek feladata: A lelátók üléseinek sorszámmal való ellátása. 
 
 
KORDON SZALAGOZÁS 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 12.00-17.00 az alábbi turnusokban: 12.00-
15.00, 15.00-17.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 
(Történelmi Témapark-Thököly I. u. - Bejzy u. - Kosssuth L. u. - Hefele M. u. - Berzsenyi tér - Széchenyi 
u. - Kőszegi u. - Mártírok tere - Király u. - Savaria tér - Szent Márton u. - Thököly I. u.) 
Az önkéntesek feladata: A jelmezes felvonulás útvonalának kordon szalaggal való kijelölése. 
 



                

 

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 

2015. augusztus 27-30. 

 

Szombathely 

 

 
A JELMEZES FELVONULÁS IDEJE ALATT AZ ÚTLEZÁRÁSOKNÁL ÉS A KORDONOKNÁL A 
RENDEZŐKNEK VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÚTVONAL BIZTOSÍTÁS 

Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 17.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 
valamely pontján (Történelmi Témapark-Thököly I. u. - Bejzy u. - Kosssuth L. u. - Hefele M. u. - 
Berzsenyi tér - Széchenyi u. - Kőszegi u. - Mártírok tere - Király u. - Savaria tér - Szent Márton u. - 
Thököly I. u.) 

Az önkéntesek feladata: A 19.00-kor kezdődő felvonulás előtt a kordon előkészítésénél a polgárőrök 
segítése, a kordon biztosítása a felvonulás ideje alatt az érintett útvonal valamely pontján. 

 
 
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS A JELMEZES FELVONULÁS IDEJE ALATT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 18.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: 
A lelátók elhelyezkedése:      
- 1 db lelátó a Városháza előtt   
- 1 db lelátó a Székesegyház előtt          
- 2 db lelátó a Király utcában, a volt Savaria Szálló előtt  
Az önkéntesek feladata: A 19.00-kor kezdődő felvonulás előtt a helyjegyes vendégek útbaigazítása, 
helyrekísérése a lelátóknál, valamint a felvonulás alatt a zavartalan lebonyolítás biztosításának 
elősegítése, a lelátó felügyelete.   
 
 
OLTÓPONTOK FELÜGYELETE  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 19.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 5 
pontján (Történelmi Témapark-Thököly I. u. - Bejzy u. - Kosssuth L. u. - Hefele M. u. - Berzsenyi tér - 
Széchenyi u. - Kőszegi u. - Mártírok tere - Király u. - Savaria tér - Szent Márton u. - Thököly I. u.) 
Az önkéntesek feladata: Felvonulók fáklyáinak eloltása. 

 
 
VÍZ HORDÁS  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 10.00-19.00, az alábbi turnusokban: 10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Kalandvár (Gáyer park)  
Az önkéntesek feladata: Víz hordás a Kanizsai Dorottya Gimnáziumból 

 
 
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 10.00-19.00 az alábbi turnusokban:10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Kalandvár (Gáyer park)   
Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése. A 
kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig történik. 



                

 

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 

2015. augusztus 27-30. 

 

Szombathely 

 
 
PORTA SZOLGÁLAT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 16.00-24.00,  az alábbi turnusokban:16.00-
19.00, 19.00-22.00, 22.00-24.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: a Fő téri Fórum Színpad közelében    
Az önkéntesek feladata: A Fórum színpadon fellépők részére biztosított öltöző ügyeleti feladatának 
ellátása. 

 
 
AJTÓ FELÜGYELET: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 08.00-22.00, az alábbi turnusokban: 
08.00-11.00, 11.00-14.00, 14.00-17.00, 17.00-20.00, 20.00-22.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Ferences-kert (Történelmi Témapark)    
Az önkéntesek feladata: Ajtó felügyelet a Ferences-kert bejáratánál, jegy ellenőrzés. 

 
 

IDEGENVEZETÉS A BELVÁROSBAN (MAGYAR, NÉMET, ANGOL NYELVEKEN)  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 14.00 magyar nyelven, 15.00 német 
nyelven, 16.00 angol nyelven           
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros 
Az önkéntesek feladata: A Tourinform Iroda által meghirdetett időpontokban a belváros legfőbb 
látnivalóinak bemutatása a turistáknak az adott nyelven.   

 

 
KÉRDŐÍVEZÉS: LÁTOGATOTTSÁGI, ELÉGEDETTSÉGI ADATOK GYŰJTÉSE   
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 10.00-18.00 az alábbi turnusokban: 10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00       
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros, karneváli helyszínek 

Az önkéntesek feladata: A rendezvényre látogató turisták véleményének, tapasztalatainak 
összegyűjtése előre elkészített kérdőív alapján személyes interjún keresztül. 

 
 
„FUTÁR” 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 10.00-18.00 az alábbi turnusokban:10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros 
Az önkéntesek feladata: A karneváli helyszínek közötti kommunikáció segítése, üzenetek átadása.
  

 
LOVAK FELÜGYELETE ÉS ŐRZÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 08.30-17.30 az alábbi turnusokban: 08.30-
11.30, 11.30-14.30, 14.30-17.30  
Az önkéntesek feladata: Felügyelet a lovakra, (hogy a látogatók ne zavarják őket). 
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SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. péntek 08.00-12.00 az alábbi turnusokban: 08.00-
11.00, 11.00-12.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, 
buszvonalak), felvonulások ideje alatti útlezárásokról szóló tájékoztató szórólap kihordása a 
belvárosban. 
 
 
 

2015. AUGUSZTUS 29. SZOMBAT 
 

 
KORDON SZALAGOZÁS 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 12.00-17.00 az alábbi turnusokban: 
12.00-15.00, 15.00-17.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 
(Történelmi Témapark-Thököly I. u. - Bejzy u. - Kosssuth L. u. - Hefele M. u. - Berzsenyi tér - Széchenyi 
u. - Kőszegi u. - Mártírok tere - Király u. - Savaria tér - Szent Márton u. - Thököly I. u.) 
Az önkéntesek feladata: A jelmezes felvonulás útvonalának kordon szalaggal való kijelölése. 
 
 

A JELMEZES FELVONULÁS IDEJE ALATT AZ ÚTLEZÁRÁSOKNÁL ÉS A KORDONOKNÁL A 
RENDEZŐKNEK VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÚTVONAL BIZTOSÍTÁS 

Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 17.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 
valamely pontján (Történelmi Témapark-Thököly I. u. - Bejzy u. - Kosssuth L. u. - Hefele M. u. - 
Berzsenyi tér - Széchenyi u. - Kőszegi u. - Mártírok tere - Király u. - Savaria tér - Szent Márton u. - 
Thököly I. u.) 

Az önkéntesek feladata: A 19.00-kor kezdődő felvonulás előtt a kordon előkészítésénél a polgárőrök 
segítése, a kordon biztosítása a felvonulás ideje alatt az érintett útvonal valamely pontján. 

 
 
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS A JELMEZES FELVONULÁS IDEJE ALATT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 18.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: 
A lelátók elhelyezkedése:      
- 1 db lelátó a Városháza előtt   
- 1 db lelátó a Székesegyház előtt          
- 2 db lelátó a Király utcában, a volt Savaria Szálló előtt  
Az önkéntesek feladata: A 19.00-kor kezdődő felvonulás előtt a helyjegyes vendégek útbaigazítása, 
helyrekísérése a lelátóknál, valamint a felvonulás alatt a zavartalan lebonyolítás biztosításának 
elősegítése, a lelátó felügyelete.   
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OLTÓPONTOK FELÜGYELETE  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 19.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 5 
pontján (Történelmi Témapark-Thököly I. u. - Bejzy u. - Kosssuth L. u. - Hefele M. u. - Berzsenyi tér - 
Széchenyi u. - Kőszegi u. - Mártírok tere - Király u. - Savaria tér - Szent Márton u. - Thököly I. u.) 
Az önkéntesek feladata: Felvonulók fáklyáinak eloltása. 
 

 
VÍZ HORDÁS  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 10.00-19.00, az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Kalandvár (Gáyer park)  
Az önkéntesek feladata: Víz hordás a Kanizsai Dorottya Gimnáziumból 

 
 
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 10.00-19.00 az alábbi turnusokban:10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Kalandvár (Gáyer park)   
Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése. A 
kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig történik. 
 

 
PORTA SZOLGÁLAT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 15.00-01.00,  az alábbi 
turnusokban:15.00-18.00, 18.00-21.00, 21.00-00.00, 00.00-01.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: a Fő téri Fórum Színpad közelében    
Az önkéntesek feladata: A Fórum színpadon fellépők részére biztosított öltöző ügyeleti feladatának 
ellátása. 

 
 
AJTÓ FELÜGYELET: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 08.00-22.00, az alábbi turnusokban: 
08.00-11.00, 11.00-14.00, 14.00-17.00, 17.00-20.00, 20.00-22.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Ferences-kert (Történelmi Témapark)    
Az önkéntesek feladata: Ajtó felügyelet a Ferences-kert bejáratánál, jegy ellenőrzés. 
 
 
IDEGENVEZETÉS A BELVÁROSBAN (MAGYAR, NÉMET, ANGOL NYELVEKEN)  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 14.00 magyar nyelven, 15.00 német 
nyelven, 16.00 angol nyelven           
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros 
Az önkéntesek feladata: A Tourinform Iroda által meghirdetett időpontokban a belváros legfőbb 
látnivalóinak bemutatása a turistáknak az adott nyelven.   
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KÉRDŐÍVEZÉS: LÁTOGATOTTSÁGI, ELÉGEDETTSÉGI ADATOK GYŰJTÉSE   
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 10.00-18.00 az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00       
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros, karneváli helyszínek 

Az önkéntesek feladata: A rendezvényre látogató turisták véleményének, tapasztalatainak 
összegyűjtése előre elkészített kérdőív alapján személyes interjún keresztül. 

 
 
„FUTÁR” 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 10.00-18.00 az alábbi turnusokban:10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros 
Az önkéntesek feladata: A karneváli helyszínek közötti kommunikáció segítése, üzenetek átadása. 
 
 
LOVAK FELÜGYELETE ÉS ŐRZÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 29. szombat 08.30-17.30 az alábbi turnusokban: 
08.30-11.30, 11.30-14.30, 14.30-17.30  
Az önkéntesek feladata: Felügyelet a lovakra, (hogy a látogatók ne zavarják őket). 

 
 
 

2015. AUGUSZTUS 30. VASÁRNAP 
 

 
VÍZ HORDÁS  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 10.00-19.00, az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Kalandvár (Gáyer park)  
Az önkéntesek feladata: Víz hordás a Kanizsai Dorottya Gimnáziumból 

 
 
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap10.00-19.00 az alábbi turnusokban:10.00-
13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Kalandvár (Gáyer park)   
Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése. A 
kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig történik. 
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PORTA SZOLGÁLAT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 13.00-23.00,  az alábbi turnusokban: 
13.00-16.00, 16.00-19.00, 19.00-22.00, 22.00-23.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: a Fő téri Fórum Színpad közelében    
Az önkéntesek feladata: A Fórum színpadon fellépők részére biztosított öltöző ügyeleti feladatának 
ellátása. 
 
 
AJTÓ FELÜGYELET: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 08.00-22.00, az alábbi turnusokban: 
08.00-11.00, 11.00-14.00, 14.00-17.00, 17.00-20.00, 20.00-22.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Ferences-kert (Történelmi Témapark)    
Az önkéntesek feladata: Ajtó felügyelet a Ferences-kert bejáratánál, jegy ellenőrzés. 
 
 
IDEGENVEZETÉS A BELVÁROSBAN (MAGYAR, NÉMET, ANGOL NYELVEKEN)  
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 14.00 magyar nyelven, 15.00 német 
nyelven, 16.00 angol nyelven           
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros 
Az önkéntesek feladata: A Tourinform Iroda által meghirdetett időpontokban a belváros legfőbb 
látnivalóinak bemutatása a turistáknak az adott nyelven.   

 
 
KÉRDŐÍVEZÉS: LÁTOGATOTTSÁGI, ELÉGEDETTSÉGI ADATOK GYŰJTÉSE   
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 10.00-18.00 az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00       
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros, karneváli helyszínek 

Az önkéntesek feladata: A rendezvényre látogató turisták véleményének, tapasztalatainak 
összegyűjtése előre elkészített kérdőív alapján személyes interjún keresztül 

 
 
„FUTÁR” 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 10.00-18.00 az alábbi 
turnusokban:10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: belváros 
Az önkéntesek feladata: A karneváli helyszínek közötti kommunikáció segítése, üzenetek átadása. 
 
 
LOVAK FELÜGYELETE ÉS ŐRZÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 30. vasárnap 08.30-17.30 az alábbi turnusokban: 
08.30-11.30, 11.30-14.30, 14.30-17.30  
Az önkéntesek feladata: Felügyelet a lovakra, (hogy a látogatók ne zavarják őket). 
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Jelentkezés és bővebb információ: 
Vas Megyei Önkéntes Centrum - Nagy Krisztina 
Email cím: onkenteskarneval@gmail.com  
Telefon: +36-30-5858-322 
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 17. (hétfő)  
 
Kérjük, a jelentkezésnél adja meg nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail) és azt a tevékenységet, 
amely felkeltette érdeklődését!  
Valamint jelölje meg azt a napot és időintervallumot (a felhívásban szereplő időbeosztáshoz 
igazodva), amikor önnek megfelelő az önkéntes feladatok ellátása!   
 
Ha diákként szeretnél segíteni, kérjük, írd meg oktatási azonosító számodat, az iskolád nevét, és 
azt hogy mely osztályba jársz! 
 
Az önkéntes tevékenységek beosztása a jelentkezések sorrendjében történik!  
Az önkéntesek és az önkéntes tevékenységek végleges beosztásáról a karnevál hetének elején 
küldünk tájékoztatást. 
 
A Vas Megyei Önkéntes Centrum az önkénteseknek baseball sapkát biztosít! 
 
 

 
TEGYEN ÖNKÉNTESKÉNT A KARNEVÁLÉRT! 

mailto:onkenteskarneval@gmail.com

