PREDSTAVITEV FUNKCIJ ZA TEKMOVANJE GROF 2017
Vsi sodelujoči bodo deležni nepozabne dogodivščine, žurke, obrokov in našitka!

VODJA TEKMOVANJA - LEON RATAJC
KUHAR IN POMOČ KUHARJU (1 + 2)
Potrebujemo kuharja in dve osebi, ki bodo v soboto skrbeli za pripravo in razdeljevanje
obrokov na tekmovanju.
PRVA POMOČ (1)
Potrebujemo osebo, ki bo v soboto skrbela za morebitne poškodbe na tekmovanju.
DEŽURNI VOZNIK (1)
Potrebujemo osebo, ki bo v soboto zadolžena za prevoze na tekmovanju (prevozi
kontrolorjev in opreme). Dežurni voznik mora biti za prevoze na voljo v soboto ves čas, zato
v sobotnem delu tekmovanja ne bo imel drugih zadolžitev. Zaželjen je osebni avto (stroški
bencina bodo povrnjeni), ni pa nujen.
ŠOTORIŠČE (1)
Potrebujemo osebo, ki bo v petek med 17.00 in 19.30 ekipam pokazala njihov prostor za
šotore in v soboto od zgodnjih jutranjih ur ter do zaključka prijav (9.00) preverjala, ali so
šotorišče primerno pospravili ter jim pokazala, kje pospravijo šotor do časa odhoda. Izda jim
potrdilo, da je njihov prostor pospravljen in jim da zeleno luč za prijavo.
SPREMLJEVALEC NA AVTOBUS (1)
Potrebujemo osebo, ki bo v petek od 17.00 naprej in v soboto zgodaj zjutraj (nekje do 9.00)
spremljala ekipe iz železniške ali avtobusne postaje na avtobus, ki bo vozil do gradu.
ANIMATOR (1)
Potrebujemo eno zgovorno osebo, ki bo skozi cel dogodek animirala prisotne. V petek bo
poskrbela za večerno animacijo in v soboto izvajala celodnevno animacijo in preko
ozvočenja najavljala vsa obvestila, klice itd.

VODJA DELAVNIC - LEON ROJK ŠTUPAR
DELAVNICE (5)
Delavnice se bodo odvijale v soboto od 10.00 do 16:00 na gradu. Vsak delavničar bo dobil
navodilo, kako se njegova delavnica izvaja. Njegova naloga je, da razloži navodila delavnice,
na koncu delo oceni in točkuje. Vodja delavnic je Leon Rojk Štupar, ki vam bo na sestanku
vsaj en teden pred tekmovanjem dala navodila, na tekmovanju pa bo na voljo za vaša
vprašanja.

VODJA PRIJAV - LUCIJA VERDEV
PRIJAVA IN SPREJEM EKIP (4)
Prijave ekip se odvijajo v soboto zjutraj, zaključijo se ob 9.00. Potrebuje se 4 ljudi, ki bodo že
zgodaj zjutraj sedeli za mizo prijav in z nasmeškom sprejemali ekipe in jim ob prijavi dali tudi
malico in našitek. Vsaj eden iz prijavne ekipe bo tudi v petek od 17.00 naprej in v soboto
zjutraj (nekje do 9.00) na parkirišču sprejel prispele ekipe, jih označil na seznamu ekip, jim
razdelil zapestnice in zvitek z navodili ter jih napotil na info točko.
INFO TOČKA (1)
Potrebujemo osebo, ki bo stacionirana na info točki, vedno pripravljena odgovarjati na
kakršnakoli vprašanja in bo vodila ljudi do njihovega cilja. Funkcija se opravlja skozi celotno
tekmovanje.

TEHNIČNI VODJA - FRENK DRAGAR
GOSPODAR (1)
Delo v gospodarcu, skrb za opremo, izdajanje in sprejemanje opreme, nadzor nad opremo.
Funkcija se opravlja že v petek (priprava opreme) in celo soboto.
SUPPORT TEAM (3)
Pomoč ostalim funkcijam, ko jo potrebujejo. Funkcija se opravlja celo soboto.
SODNIKI (3)
Potrebujemo 3 zanesljive osebe, ki imajo nekaj znanja o orientaciji in znajo dobro računati, ki
bodo po koncu tekmovalnega dela sešteli vse točke in določili zmagovalca. Med samim
tekmovanjem bodo komunicirali z delavničarji in KTji za ažurne rezultate. Prav tako bodo po
objavljenih neuradnih rezultatih sprejemali pritožbe. Funkcija se opravlja v soboto po 12. uri
do konca tekmovanja, pomoč je dobrodošla tudi v dopoldanskih urah. Sodniki morajo znanjti
uporabljati Excel.

VODJA ORIENTACIJE IN KT-JEV - MIA ZUPANČIČ in TEA DULAR
KONTROLORJI (10)
Potrebujemo 10 ljudi, ki bodo po parih stacionirani na 5 živih kontrolnih točkah. Navodila za
naloge, ki jih bodo tekmovalci izvajali, boste dobili pred začetkom tekmovanja. Ta navodila
boste morali tekmovalcem razložiti, jih oceniti in točkovati ter dobljene rezultate sproti
posredovati vodji orientacije. Ta funkcija se potrebuje v soboto od 9.00 do 17.00.
START IN CILJ (2)
Potrebujemo 2 zanesljivi osebi, ki bosta startali ekipe na orientacijo, jim dali startne liste, po
orientaciji pa jih sprejeli in preverili njihove startne liste.
TRASER (1)
Potrebujemo osebo z znanjem orientacije, ki bo postavila progo za orientacijo za različne
kategorije.

VODJA PROMOCIJE IN ODNOSOV Z JAVNOSTJO - TIM RATAJC
FOTOGRAF (3)
Potrebujemo 3 osebe z lastnim fotoaparatom - eno za fotografiranje po gradu, eno za po
terenu, po KT-jih in eno na prostočasni delavnici - živa slika. Funkcija se opravlja skozi
celotno tekmovanje.
SNEMALEC (2)
Potrebujemo osebo, ki bo na tekmovanju prisotna ves čas in bo zadolžena za snemanje
dogajanja, ter po koncu naredila video o tekmovanju.
VOZNIK PO TERENU (1)
Potrebujemo osebo z vozniškim izpitom, ki bo po progi spremljala fotografa in snemalca.
Funkcija se opravlja v soboto v času tekmovanja.

VODJA OSEBJA - ZALA KATARINA KENDA

