JBT Info - Mitä tehtäviin kuuluu?
Toimitsijat 1-2:
Normaali toimitsijatehtävät, Kirjuri ja kello/tulostaulun pito.
2018 siirtyy JBT digi aikaan ja pöytäkirjat tullaan täyttämään sähköisesti TorneoPal järjestelmään
käyttäen. Jotta voit toimia toimitsijana tulee käydä erillinen toimitsijakoulutus.
Luokkien siivousryhmä / Luokkien palautus:
Luokkien järjestely alkaa pe 15:00. Luokkahuoneista piirretään pulpettikartta (tai valokuva) ja merkitään
listaan kaikki ”kalliit” tavarat (radiot, heittimet, laptopit, etc) . Pulpetit ja tuolit nostetaan huoneiden
reunalle, jotta keskilattialle jää tilaa. Luokkahuoneiden oviin teipataan sinne majoittuvan joukkueen
nimi. Nimilista ja joukkueinfolista tulee valmiina JBT organisaatiolta.
Luokkien palautus alkaa su klo 12:00. Huoneesta tarkistetaan, että irtaimisto tallella ja pulpetit
palautetaan alkuperäiseen muotoon. Kun tarkistus tehty ilmoitus Majoitusvalvojille (per Luokkahuone)
että kaikki kunnossa ja pantin voi palauttaa joukkueelle.
Majoitusvalvonta & Buffet myynti:
Varmistaa järjestelytiimin kanssa, että Nimilaput ja luokkajaot valmiina pe klo 18:00 viimeistään; ovissa
joukkueen nimi, ja majoitusvalvojalla pohjapiirros missä kukin joukkue majoittuu koulussa. Saapuvat
joukkueet neuvotaan oikeisiin luokkiin. Peritään siivouspantti 50 €:a/luokka. Panttia ei anneta takaisin
ennen kuin joukkueen kanssa on käyty tarkistamassa luokan siisteys ja kunto sunnuntaina luovutuksen
yhteydessä. Valvotaan siisteyttä ja ohjeistetaan joukkueet siivoamaan omat luokkansa sunnuntaina.
Hiljaisuus koululla klo 23.00 ja ehdoton yöaikaan! Joukkueiden saatava levätä. Jos häirikköluokkia,
ottakaa joukkueen nimi ylös ja yhteys majoituspäällikköön.
Valvojan osattava bussireitti ja aikataulu (löytyy turnausoppaasta). Turnauskansliasta saa ylimääräisen
kuljetuksen hätätapauksissa (esim. joukkue myöhästyy pelistä muuten).
Tulospalvelu toimittaa tulokset myös majoituskouluille. Ne sijoitetaan johonkin aulaan näkyville. Samoin
myös otteluohjelmat on hyvä olla seinällä, jos mahdollista.
Valvojien tulee tuntea majoituskoulunsa. Missä suihkut, wc, varauloskäytävät ym. Huolehtikaa, että
kaikki tilat ovat siistejä. Siivotkaa riittävän usein, ei täysinäisiä roskiksia! Huolehtikaa että wc-paperia on
riittävästi, vaikka pitäisikin hoitua kaupungin puolesta.
Kaikki ovet lukitaan yöksi. Muutenkin on hyvä pitää vain yksi kulkureitti auki, jota pystyy valvomaan.
VAIN turnausväki päästetään kouluun!
Yövalvonta:
Hiljaisuus koululla klo 23.00 ja ehdoton yöaikaan! Kaikki ovet lukossa, joten ovien availua saattaa tulla
yöaikana. Oltava valmius auttaa, jos tulee jokin hätä/erikoistilanne.
Iltatapahtuma:
Järjestyksen valvonta, muutaman leikkimielisen kilpailun keksiminen ja vetäminen salissa.

