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#PALMECREW

INNHOLD

Du kan fylle på vann 
fra våre vannstasjoner.

Vår Instagramprofil er PalmesusCrew! Bruk 
gjerne #palmecrew for å vise hvor mye 
du gleder deg til å jobbe på Palmesus og 
hvordan det faktisk er å jobbe som crew 
for Palmesus. Bildet du legger ut er med 
i kåringen av årets bilde, og kan vinne 
flotte premier. Juryen forteller at de kårer 
vinnerbilde ut fra følgende kriterier: 

«Vinnerbildet bør vise hvordan du opplever 
Palmesus som crew! Vi ser etter liv, bevegelse, 
glade mennesker og kanskje du klarte å fange 
det unike øyeblikket som ingen andre fikk med 
seg. Det beste er om bildet klarer å formidle 
en god følelse - noe Palmesus har mye av!»

Vinneren annonseres på crewfesten 5. juli.

Ta med egen 
drikkeflaske 
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PRAKTISK INFORMASJON

Registrering av oppmøte
Du skal møte på Crewsentere for registrering til vaktskift.
Merk at hvis du jobber 21. juni - 26 .juni så er registreringen 
resepsjonen på Scandic. Begge lokasjonene finner du i 
Østre Strandgate.

Du er selv ansvarlig for å sjekke deg inn og ut av din 
arbeidsvakt. Crew som har fått utdelt festpass, og som ikke 
møter til oppsatt arbeidsvakt, vil bli fakturert jamfør punkt 
4.1 i crewkontrakten. 

Innsjekk
Møt opp i god tid før arbeidsvakten starter. Det er mange 
som skal registrere seg og det kan bli litt kø. Husk å ta med 
legitimasjon! Når du er sjekket inn, blir du samlet i den 
gruppen du skal jobbe i og din arbeidsleder vil følge deg og 
de andre til din arbeidsplass. 

Utsjekk
Når du er ferdig med din vakt, må du huske å sjekke ut. 
Dette gjøres samme sted som innsjekk. Fortell oss gjerne 
hvordan du synes arbeidsdagen din har vært. 

Hittegodskontor 
Hittegodskontoret er et samarbeid mellom Palmesus og 
Gjensidige, og holder til i Aquarama. 
Åpningstider: Fredag 1. juli og Lørdag 2. juli:  
16:00 - 01:00 Søndag 10:00 - 16:00

Åpningstider Crewsenteret: 

Søndag 26. juni  07:30 - 23:30

Mandag 27. juni  07:30 - 23:30

Tirsdag 28. juni  07:30 - 23:30

Onsdag 29. juni  07:30 - 23:30

Torsdag 30. juni  07:30 -  2330 

Fredag 1. juli  07:30 - 01:00

Lørdag 2. juli  07:30 - 01:00

Søndag 3. juli  07:30 - 23:30

Mandag 4. juli  07:30 - 23:30

Tirsdag 5. juli  07:30 - 23:30

Ankomstregistrering Scandic
Tirsdag 21. juni – Søndag 26. juni
07:30 – 00:30

Ankomstregistrering Aquarama hallen
Mandag 26. juni – tirsdag 05. juli
07:30 – 00:30
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PRAKTISK INFORMASJON

Akkreditering av crew
Bånd får du utlevert når du sjekker ut etter din siste 
arbeidsvakt fra og med siste arbeidsvakt, eller fra 
Mandag 27. juni.

Husk legitimasjon!

Det er viktig at du tar vare på båndet ditt da 
Palmesus ikke erstatter tapt bånd.

Vi godtgjør crew med pass etter følgende prinsipp:

En arbeidsvakt = 1 dagspass

To arbeidsvakter = festpass
(inngang fredag og lørdag)

Tre arbeidsvakter= VIP-pass 
(inngang fredag og lørdag, må
 være 20 år eller eldre)

Henting av billetter kan kun gjøres i edru tilstand.

MATSERVERING

Måltidene serveres i Crewområdet i Aquarama.  
 

Palmesus klarer dessverre ikke ta hensyn til alle allergier og dietter. Vi ber om forståelse for dette. 
For dem det rammer anbefaler vi å ta med egen mat. Vi oppbevarer den gjerne for deg i kjøleskap i cateringteltet.

onsdag 22. juni – tirsdag 05. juli.

Kl. 10-23
Brødmåltid med 

glutenfritt alternativ

Kl. 12-14 
Varmmåltid med

vegetarisk alternativ

16-18 /  17-19
Varmmåltid med 

vegetarisk alternativ
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PRAKTISK INFORMASJON

Arbeidsantrekk
Husk gode og behagelige sko! Åpne sko (dvs. 
sandaler, slippers o.l.) kan ikke benyttes av crew 
av sikkerhetshensyn. Vi anbefaler behagelige 
joggesko. Du skal gå og stå i mange timer. Ta med 
deg godt med tøy! Om vi skulle bli velsignet med 
sol, blir det likevel kaldt på kvelden når sola har 
gått ned. Vær også forberedt på regnvær (bank 
i bordet). Skal du rigge opp Palmesus bør du ha 
på deg antrekk som er behagelige, og som man 
ikke er redd for å ødelegge. Fredag og lørdag vil 
arbeidsantrekk være Palmesus t-skjorte.

Garderobe Crewsenteret
Vi stiller ikke med garderobe, du legger fra deg 
tingene på eget ansvar og vi anbefaler at du 
kommer i så «riktig» bekledning som mulig. Vi 
oppfordrer til å ta med så lite bagasje som mulig, 
og la verdigjenstander som fotoapparat og PC 
ligge hjemme. 
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Vi er stolte av å ha dere med i vårt PalmeCrew, og vi ønsker derfor å 
hedre deres innsats i å gjøre Palmesus til den festen den er! Vi ønsker 
å invitere dere til vår legendariske crewfest 5. juli. Hold av datoen, mer 

info kommer når det nærmer seg <3 

Palmesus stiller med 
mat og drikkebonger

Festen foregår både 
innendørs- og utendørs

Crewfest er kun for crew som jobber for godtgjørelse
 i form av festpass, ikke lønnet arbeid

Tirsdag 5. juli kl. 18:00 - 23:00 
Sted: Kommandørboligen, Kristiansand

CREWFEST
TIRSDAG 5. JULI KL. 19:00
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Helse, miljø og sikkerhet
Palmesus har som mål å være Norges hyggeligste 
og tryggeste arrangement å jobbe på. Vi har derfor 
et stort fokus på å skape et trivelig arbeidsmiljø 
og unngå ulykker. Selv om visse instrukser kan 
oppfattes lite effektivt, er disse bygget på en 

sikkerhetsvurdering og vi forventer at alle følger 
arbeidsinstruksene. I tillegg oppfordrer vi alle til å si 
ifra om kritikkverdige forhold eller ting ved arbeidet 
du syntes bør forbedres til enten din nærmeste 
leder eller HMS-ansvarlig Sarujan Mathimaran 
(saru@palmesus.com eller + 47 941 80 994).

PRAKTISK INFORMASJON



8

KONTAKT

PALMESUS.COM

Ved ulykke/fare kontakt KO/vekter på tlf: 46985852

Kontakt oss på: crew@palmesus.com


