INFORMASJON TIL UTSTILLINGSVAKTER PÅ LANDSUTSTILLINGEN 2016
I Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus 10-22 sept. 2016

MORGENVAKT 10:00-1400. Frammøte tidlig: kl. 09:50
RÅDHUSETS RESEPSJON, hovedinngang og NFUK-vaktene skal ha like vaktlister.
2 av NFUKs vakter inn- og utregistreres for nøkkelkort hos betjent i resepsjonen i hovedinngangen og skal
være tilgjengelig for på telefon.
NFUK-VAKT (kort)
- To av NFUK-vaktene tar på seg/bærer synlig nøkkelkort
for Rådhuset (låsbart rom)
- Alle NFUK-vakter bærer «NFUK-Vakt»-kortet under hele vakten
(Husk å legge NFUK-kortene tilbake i esken når vakten er over.)




UTSTILLINGSKATALOGENE Gis til publikum (ikke utlån)
Begynner det å gå tomt, ta kontakt med Kjersti Rahbek Hvamb – mob. 9719 5025
,
VÆR POSITIV OVERFOR BESØKENDE



FORTELL OM NFUK, presenter kunstnerne og deg selv

ETTERMIDDAGSVAKT 14:00 – 18.00
Avsluttes med at BUKKENE TAS INN
Ring vakten og be dem låse dørene
Vent på vaktmesteren som låser ytterdøren før du går.
Ring Resepsjonen 23 46 18 07 / 23 46 18 06 hvis han ikke kommer søndag kl. 17:00 og ellers når
vakten er ferdig kl. 18:00.
Kontaktpersoner Utstillingskomiteen:
Navn:
Gisela Berg, mobil
9262 5952
Navn
Stig M. Sandem, mobil 9183 5023
Se neste side «Prosedyre»
og Vaktlisten
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Utstillingsdagene - vakt «Prosedyrer»
Vaktliste viser hvem som har vakt.
Vaktlisten skal ligge fremme på bordet og samme vaktliste skal være levert i resepsjonen.
Morgen
Gå inn hovedinngangen i Rådhuset – motsatt side av bygningen
Si fra at du er kommet.
Vakten tilkaller en som følger deg gjennom huset og låser opp ytterdøren til hallen.
-

Sett på taklyset: Vær varsom, ta EN lysbryter om gangen! (ellers ryker sikringen)

-

Ta på deg NFUK guidelappen (NFUK Vakt)

-

Ha nøkkelkortet hengende synlig på deg (vi får utdelt 2 nøkkelkort).
Rommet har alarm og kode (til oppbevaring av vesker/verdisaker).

-

KODE TIL NØKKELKORT: ……………….

-

Åpne ytterdøren og la den stå åpen. Folk som går ute skal se at Rådhusgalleriet er åpent.

-

Åpne innerdør (bindes med snor/kile (sjekkes torsdag 8.sept) denne bør helst også stå åpent når
utstillingen er åpen)

-

Sett ut plakatstativene/bukker:

-

1 bukk plasseres ved inngangsdøren
(må sikres med tau hvis det blåser - bindes til ytterdøren)

-

2. bukk settes nederst ved rullestolrampen
Sikres med tau til rekkverket uten å blokkere rampen (hvis det blåser)

-

3.bukk plasseres på fortauet øverst ved hjørne av Rådhuset i retning Akershusfestning (må
sikres med tau inntil en stolpe eller lign.)

-

Ekstra tau til sikring av bukkene er plassert i en kasse under bordet

-

Nøkkelkort til låsbart rom for klær og verdisaker, tas personlig vare på og husk å ta det av
deg når vakten er over og legg det frem til neste vakt.

Kveld
-

Alle 3 plakatstativ/bukker og ev tau tas inn for kvelden.

-

Innerdør lukkes.

-

Nøkkelkort, guidelapper og «Prosedyrer» legges i vinduskarmen bak bordet.

-

Vent på vakten som låser ytterdøren før du går.
Ring Resepsjonen 23 46 18 07 / 23 46 18 06
hvis rådhusets vaktperson ikke kommer søndag kl. 17:00 og ellers når vakten er ferdig kl. 18:00.

Utstillingskomiteen, 22.08.2016
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