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Tisztelt karneváli önkéntes, iskolai közösségi szolgálatot vállaló diák! 

 
A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. fontosnak tartja a karneváli önkéntes tevékenységeket. A karnevált 
szervezők szándéka, hogy 2016-ban, 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! 
 
Partnereink az önkéntes program népszerűsítésében: 

 Vasi Diák Közösségi Szolgálat  

 Hírlevél Plusz 
  

 

 
2016. AUGUSZTUS 15. HÉTFŐ   

 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 15. hétfő 09.00-12.00  

Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 
 
 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 15. hétfő 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 
 

 

2016. AUGUSZTUS 16. KEDD 
 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 16. kedd 09.00-12.00  

Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 
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JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 16. kedd 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 
 

2016. AUGUSZTUS 17. SZERDA 
 
 

 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 17. szerda 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 

 
2016. AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK 

 
 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 18. csütörtök 09.00-16.00 az alábbi turnusokban: 
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 

 
2016. AUGUSZTUS 19. PÉNTEK 

 
 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 19. péntek 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 
 
BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEK KIOSZTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 19. péntek 09.00-17.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-17.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8., belváros     
Az önkéntesek feladata: Behajtási engedélyek kiosztása. 
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2016. AUGUSZTUS 22. HÉTFŐ 
 
 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 22. hétfő 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 
UDVAR RENDEZÉS: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 22. hétfő 10.00-14.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8. udvara     
Az önkéntesek feladata: Udvarrendezés, takarítás a Karneváliroda épületének környezetében. 

 
ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 22. hétfő 09.00-15.00, az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8. udvara, belváros    
Az önkéntesek feladata: tűzcsapok jelölése, tájékoztató táblák kihelyezése, kellékek rendezése 

 

              
2016. AUGUSZTUS 23. KEDD 

 
 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 23. kedd 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 
UDVAR RENDEZÉS: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 23. kedd 10.00-14.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8. udvara     
Az önkéntesek feladata: Udvarrendezés, takarítás a Karneváliroda épületének környezetében. 

 
ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 23. kedd 09.00-15.00, az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8. udvara, belváros    
Az önkéntesek feladata: tűzcsapok jelölése, tájékoztató táblák kihelyezése, kellékek rendezése 
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2016. AUGUSZTUS 24. SZERDA 

 
 
JELMEZEK KIADÁSA A JELMEZTÁRBÓL 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 24. szerda 09.00-16.00 az alábbi turnusokban:  
09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-16.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Aréna u. 8.      
Az önkéntesek feladata: Segítség nyújtás a karneváli jelmezek kiadásában. 

 
VÖRÖSKERESZT SÁTRÁNAK FELÁLLÍTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 24. szerda 09.00 - min. 12.00 (amíg feladat tart)  
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros      
Az önkéntesek feladata: A Vöröskereszt sátrának felállítása és berendezése. 

 
 

2016. AUGUSZTUS 25. CSÜTÖRTÖK 
 

 
SÖRPADOK, SÖRASZTALOK FELÁLLÍTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. csütörtök 10.00-15.00 az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-15.00    
 Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei:  
Szombathely: Zrínyi Ilona Általános Iskola udvara, Borok utcája, Sörtér   
Az önkéntesek feladata: sörpadok, sörasztalok felállítása, elrendezése. 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. csütörtök 08.00-12.00 az alábbi turnusokban: 
08.00-11.00, 11.00-12.00    
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros      
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak) 
felvonulások ideje alatti útlezárásokról szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban. 

 
ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. csütörtök 14.00-20.00 az alábbi turnusokban: 
14.00-17.00, 17.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) 
egyéb gyermekek által látogatott helyszínek 
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre 
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és 
egyszerűen megtalálhatók a szülei. 
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HAGYOMÁNYŐRZŐK TÁBORAINAK FELÜGYELETE: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. 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: Szombathely, Zsidó iskola udvara 
Az önkéntesek feladata: Annak az ellenőrzése, hogy csak közreműködői szalaggal rendelkezők 
lépjenek be a tábor területére. 
 
HOSTESS FELADATOK ELLÁTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. csütörtök 14.00-20.00, az alábbi turnusokban: 
14.00-17.00, 17.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, a Fő téri információs pavilonnál 
és a Tourinform Irodánál felállított info tornyoknál. 
Az önkéntesek feladata: Az információs toronyba beprogramozott kérdőívek kitöltetésének segítése, 
nyereményjáték információinak közlése a látogatókkal. 
 
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. 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 26-án ugyanebben az 
időintervallumban! 
 

 
 

2016. AUGUSZTUS 26. PÉNTEK 
 

 
LELÁTÓK MATRICÁZÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. 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. 
 
 
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. 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. 
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ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. péntek 10.00-20.00 az alábbi turnusokban:  
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00, 19.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) 
egyéb gyermekek által látogatott helyszínek 
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre 
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és 
egyszerűen megtalálhatók a szülei. 
 
ÓKORI JÁTSZÓHÁZ ÖSSZEÁLLÍTÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. péntek az alábbi turnusokban:  
08.00-10.00, 19.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Kalandvár (Gáyer-park) 
Az önkéntesek feladata: Az ókori játszóház kellékeinek kipakolása és összecsavarozása. 
 
HAGYOMÁNYŐRZŐK TÁBORAINAK FELÜGYELETE: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. 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: Szombathely, Zsidó iskola udvara 
Az önkéntesek feladata: Annak az ellenőrzése, hogy csak közreműködői szalaggal rendelkezők 
lépjenek be a tábor területére. 
 
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. 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, 
gyerekekre mentőmellény és  bukósisak feladása.  A kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig 
történik. 
 
HOSTESS FELADATOK ELLÁTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. péntek 14.00-20.00, az alábbi turnusokban:  
14.00-17.00, 17.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, a Fő téri információs pavilonnál 
és a Tourinform Irodánál felállított info tornyoknál. 
 
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS A JELMEZES FELVONULÁS IDEJE ALATT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. 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.   
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FELVONULÁSI ÚTVONAL BIZTOSÍTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. péntek 18.00-21.00          
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 rendezők 
segítése, a kordon biztosítása a felvonulás ideje alatt az érintett útvonal valamely pontján: a látogatók 
kordonon kívül tartása, a felvonulók segítése 
 

OLTÓPONTOK FELÜGYELETE    
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. péntek 18.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 
különböző pontjain (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. 

Az önkéntesek feladata: Az információs toronyba beprogramozott kérdőívek kitöltetésének segítése, 
nyereményjáték információinak közlése a látogatókkal. 

 

 
2016. AUGUSZTUS 27. SZOMBAT 

 
 
ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. szombat 10.00-20.00 az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00, 19.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) 
egyéb gyermekek által látogatott helyszínek 
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre 
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és 
egyszerűen megtalálhatók a szülei. 
 
ÓKORI JÁTSZÓHÁZ ÖSSZEÁLLÍTÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. szombat az alábbi turnusokban:  
08.00-10.00, 19.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Kalandvár (Gáyer-park) 
Az önkéntesek feladata: Az ókori játszóház kellékeinek kipakolása és összecsavarozása. 
 
HAGYOMÁNYŐRZŐK TÁBORAINAK FELÜGYELETE: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. 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: Szombathely, Zsidó iskola udvara 
Az önkéntesek feladata: Annak az ellenőrzése, hogy csak közreműködői szalaggal rendelkezők 
lépjenek be a tábor területére. 
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WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. 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: Szombathely, Kalandvár (Gáyer-park)   
Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése, 
gyerekekre mentőmellény és  bukósisak feladása.  A kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig 
történik. 
 
HOSTESS FELADATOK ELLÁTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. szombat 14.00-20.00, az alábbi turnusokban: 
14.00-17.00, 17.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, a Fő téri információs pavilonnál 
és a Tourinform Irodánál felállított info tornyoknál. 
Az önkéntesek feladata: Az információs toronyba beprogramozott kérdőívek kitöltetésének segítése, 
nyereményjáték információinak közlése a látogatókkal. 

 
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS A JELMEZES FELVONULÁS IDEJE ALATT: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. 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.   
 
FELVONULÁSI ÚTVONAL BIZTOSÍTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. szombat 18.00-21.00          
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 rendezők 
segítése, a kordon biztosítása a felvonulás ideje alatt az érintett útvonal valamely pontján: a látogatók 
kordonon kívül tartása, a felvonulók segítése 
 
OLTÓPONTOK FELÜGYELETE    
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. szombat 18.00-21.00         
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal 
különböző pontjain (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. 
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2016. AUGUSZTUS 28. VASÁRNAP 
 
 
 
ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. vasárnap 10.00-20.00 az alábbi turnusokban: 
10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00, 19.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) 
egyéb gyermekek által látogatott helyszínek 
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre 
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és 
egyszerűen megtalálhatók a szülei. 
 
ÓKORI JÁTSZÓHÁZ ÖSSZEÁLLÍTÁSA: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. vasárnap az alábbi turnusokban:  
08.00-10.00, 19.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, Kalandvár (Gáyer-park) 
Az önkéntesek feladata: Az ókori játszóház kellékeinek kipakolása és összecsavarozása. 
 
HAGYOMÁNYŐRZŐK TÁBORAINAK FELÜGYELETE: 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. 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: Szombathely, Zsidó iskola udvara 
Az önkéntesek feladata: Annak az ellenőrzése, hogy csak közreműködői szalaggal rendelkezők 
lépjenek be a tábor területére. 
 
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. 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: Szombathely,Kalandvár (Gáyer-park)   
Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése, 
gyerekekre mentőmellény és  bukósisak feladása.  A kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig 
történik. 
 
HOSTESS FELADATOK ELLÁTÁSA 
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. vasárnap 14.00-20.00, az alábbi turnusokban: 
14.00-17.00, 17.00-20.00 
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, a Fő téri információs pavilonnál 
és a Tourinform Irodánál felállított info tornyoknál. 
Az önkéntesek feladata: Az információs toronyba beprogramozott kérdőívek kitöltetésének segítése, 
nyereményjáték információinak közlése a látogatókkal. 
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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:  

 augusztus 15-24. vállalható tevékenységekre:  
2016. augusztus 10. (szerda) 16.00 

 augusztus 25-28. vállalható tevékenységekre:  
2016. augusztus 17. (szerda) 16.00 
 

A jelentkezéseket írásban, e-mailben várjuk az onkenteskarneval@gmail.com  
e-mail címre!  
 
Kérjük, a jelentkezésnél adja meg az alábbi információkat:  

 nevét,  

 elérhetőségét (e-mail és telefon) valamint  

 a tevékenységet, amely felkeltette érdeklődését!  

 Jelölje meg azt a napot és időintervallumot (a felhívásban szereplő időbeosztáshoz 
igazodva), amikor önnek megfelelő az önkéntes feladatok ellátása!   
 

Ha diákként (iskolai közösségi szolgálat=IKSZ) szeretnél segíteni:  

Kérjük a fenti információk mellett, add meg oktatási azonosító számodat, az iskolád nevét, és azt 
hogy mely osztályba jársz! 
 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IGAZOLÁSA: 
A karneválon iskolai közösségi szolgálatot végző diákok igazolását a karnevált követő héten 
készítjük el a rendezvényen aláírt jelenléti ívek alapján. Az igazolásokat a Vasi Diák Közösségi 
Szolgálat irodájában lehet átvenni szeptember 5-től kezdődően! 

 
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 pólót, baseball sapkát és ásványvizet biztosít! 
 
 

TEGYEN ÖNKÉNTESKÉNT A KARNEVÁLÉRT! 
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