Akcja Zarobkowa
14.12-23.12.18r.

1. Każda harcerka/każdy harcerz musi mieć na każdej zmianie swoją puszkę. Puszka
ma być estetyczna i w przygotowanej specjalnie na tę akcję okleinie (ważne, aby nie
był to słoik).
2. Na akcji stoimy w mundurach (harcerki nie muszą mieć kapeluszy).
3. Na swojej pierwszej zmianie każdy dostanie identyfikator, który musi zabierać na
każdą zmianę (najwygodniej jest kiedy będzie przypięty na smyczkę).
4. Każdy ma obowiązek zapisać się na listę.
5. W stosunku do obsługi sklepu i klientów zachowujemy się kulturalnie.
6. Stojąc na kasie nie rozmawiamy, nie pijemy, nie jemy.
7. Całkowity zakaz otwierania puszek przed końcem akcji (przyjście osoby uprawnionej
do jej zamknięcia), puszka ma być zaplombowana aż do końca.
8. Przerwy możliwe tylko w przeznaczonym do tego czasie.
9. Zastępowy bądź osoba odpowiedzialna na danej akcji ma za zadanie pilnować
przestrzegania tego regulaminu.
Za akcję u harcerzy odpowiedzialny jest Maciej Kupniewski- tel.519 647 814
Paweł Kisiel- tel. 669 008 727
a u harcerek przyboczna Oliwia Harasymowicz- 531 279 241
Wszystkie pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio do nich.
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10. Każda harcerka/każdy harcerz musi mieć na każdej zmianie swoją puszkę. Puszka
ma być estetyczna i w przygotowanej specjalnie na tę akcję okleinie (ważne, aby nie
był to słoik).
11. Na akcji stoimy w mundurach (harcerki nie muszą mieć kapeluszy).
12. Na swojej pierwszej zmianie każdy dostanie identyfikator, który musi zabierać na
każdą zmianę (najwygodniej jest kiedy będzie przypięty na smyczkę).
13. Każdy ma obowiązek zapisać się na listę.
14. W stosunku do obsługi sklepu i klientów zachowujemy się kulturalnie.
15. Stojąc na kasie nie rozmawiamy, nie pijemy, nie jemy.
16. Całkowity zakaz otwierania puszek przed końcem akcji (przyjście osoby uprawnionej
do jej zamknięcia), puszka ma być zaplombowana aż do końca.
17. Przerwy możliwe tylko w przeznaczonym do tego czasie.
18. Zastępowy bądź osoba odpowiedzialna na danej akcji ma za zadanie pilnować
przestrzegania tego regulaminu.
Za akcję u harcerzy odpowiedzialny jest Maciej Kupniewski- tel.519 647 814
Paweł Kisiel- tel. 669 008 727
a u harcerek przyboczna Oliwia Harasymowicz- 531 279 241
Wszystkie pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio do nich.

