Specifikationer og formelle krav til basis-ansøgninger
Kære ansøger!
Tak for interessen i at ansøge om et basis-telt, det er vi glade for. Vi er klar over, at det for de fleste af jer er
bliver jeres første Årsfest og at det dermed kan være svært at gennemskue hvor stor en fest det er, hvad jeres
rolle er og hvad i skal være opmærksomme på. Derfor har vi udarbejdet dette dokument, til dels med gode
råd og til dels med generelle krav til jeres ansøgning. Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, er i altid
velkomne til at skrive til os på basis@elgenkommer.dk

At have et basistelt indebærer:
• At skabe en fed fest for de andre gæster både indenfor og udenfor basisteltet
• Tema-oppyntning i et stort telt (21x12m) samt dets indgang
• En del af overskuddet fra baren (ca. 8000kr) går til jeres huskasse
• Oprydning af basisområdet (både teltet samt området omkring) efter festen
• Cirka 15 billetter til den berygtede SJAT-fest, som I fordeler efter eget ønske
• At frivillige fra huset, melder sig til at arbejde under festen (kl. 18:00-04:00 samt oprydning efter):
•
•
•

Minimum 20 bartendere
1 baransvarlig
1 barrunner

Ansøgningen skal indeholde:

•

Basishus(e) samt studieretning(er)

•

Navn og kontaktoplysninger på en baransvarlig fra huset

•

Navn og kontaktoplysninger på en barrunner fra huset
(Disse personer skal være indstillet på at holde sig ædru under hele festen. De baransvarliges
opgaver består i at være ansvarlig for bemanding af baren på aftenen og selve afviklingen af
baren under festen. Personen skal deltage i bartenderdag lørdag d. 15. september)

•

En liste med navnene på minimum 20 bartendere
(Disse personer får mulighed for at deltage i bartenderdagen lørdag d. 15. september, som er en
sjov dag, hvor man lærer en masse om at stå i bar til Årsfesten)
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•

Beskrivelse af hvordan temaet og dets oppyntning vil blive udført. Herunder om I planlægger
events el.lign.

•

Udførlig oprydningsplan af teltet efter festen

Vigtige informationer:

•

I får 4500 kr. til oppyntning samt hjælp til indkøb af diverse oppyntning

•

Artikler til oprydning og rengøring bliver udleveret på aftenen

•

Vi har et fast alkoholsortiment men i er meget velkomne til at ønske yderligere alkohol til
særlige tema drinks.

•

Vi sørger for DJ’s under festen

Ansøgningsfristen er fredag d. 7. september 2017 kl.12.00!
Send ansøgningen til basis@elgenkommer.dk

Vil I også lave en kreativ og personlig ansøgning udover den skriftlige?
Dette kan for eksempel være en sang, et teaterstykke, en video eller en tegneserie. Så kom og vis os det
til Kapsejlads fredag d. 7. september 2017 mellem kl. 13-15. Her vil Kamarillaen være til stede for
personligt at modtage de kreative ansøgninger. Bare kig efter elgen. Elgen elsker at få ansøgninger, især
når de er kreative! Her er en mulighed for at lave den vildeste ansøgning. En kreativ ansøgning er jeres
mulighed for at give os en smagsprøve på, hvorfor jeres festtema er det vildeste og bedste!
På hjemmesiden http://www.elgenkommer.dk/basis/ kan i finde eksempler på kreative ansøgninger fra
tidligere år.
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