Lees onderstaande aandachtspunten goed door voor je je opgeeft!
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OPGAVE:
Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een tijd en met wie je wilt samenwerken maar wij
kunnen nooit garanderen of we hieraan kunnen voldoen. Wij zijn afhankelijk van het aanbod vanuit de
Feestfabriek. Van hen horen we pas enkele weken voor de Zwarte Cross welke tijden, diensten en welke
aantallen wij mogen invullen. Bij aanmelding kies je dan ook voor een bepaalde dag.
Met name bardiensten kunnen soms erg laat eindigen.
Bedenk je goed waar je je voor opgeeft; bardiensten zijn vaak erg hard doorwerken en soms lange
diensten. Je moet hiervoor voldoende kunnen rekenen en in een redelijk hoog tempo kunnen werken.
Opgeven kan enkel via onze site www.perron8.nl.
PLAATSING:
Plaatsen gaat op volgorde van aanmelding. Niet op diensten die in het verleden gedraaid zijn. De
werving start elk jaar in januari.
Inschrijven betekent niet altijd dat je gegarandeerd geplaatst bent. Dit hangt af van je beschikbaarheid,
je capaciteit en het aanbod van diensten.
Je ontvangt een paar weken voor het evenement een mail met informatie en de planning. Lees deze
altijd goed door en houd je aan de afgesproken plaatsen en tijden zodat jullie elkaar als groep niet
mislopen.
Mocht je na ontvangst van de planning je dienst onverhoopt toch niet kunnen werken dien je zelf voor
vervanging te zorgen!
VRIJKAART:
Je geeft bij opgave je gewenste vrijkaart door. Onthoud goed voor welke dag je deze hebt aangevraagd.
Deze kun je tot 4 weken voor de Zwarte Cross nog wijzigen. Daarna niet meer.
De dag dat je werkt kun je het terrein de hele dag onbeperkt op. Je vrijkaart kun je daarom voor een
andere dag aanvragen.
OVERIG:
Bij aanmelding geef je akkoord dat we je 06nummer en mailadres delen onder de mensen die zich
aangemeld hebben.
Je accreditatiebrief kunnen we mailen, je vrijkaart niet! Deze kun je een paar dagen voor de Zwarte
Cross ophalen of door iemand anders op laten halen bij het Bedrijfsbureau van De Lichtenvoorde aan de
Galileistraat 26.
BEGELEIDING?:
Heb je begeleiding nodig op het terrein geef dit vooraf aan bij je opgave!! Wij organiseren niet
vanzelfsprekend begeleiding!
Je geeft je hierbij op om te werken. Wil je voor of na je werktijd genieten van het festival dien je dit zelf
te organiseren.
Vervoer dien je zelf te organiseren tenzij door ons anders is aangegeven.

