FEstanmälningsLapp
(F.E.L.)

Nu har ni chansen att anmäla er till årets häftigaste tävling, nämligen SM-i-Fest!
Har ni en idé till en fest utöver det vanliga? En fest där de vanliga festlagarna trotsas
och vänds uppochner? Kanske en baklänges-sittning, en sittning på månen eller varför
inte en bollhavs-sittning? Låt fantasin flöda och fyll i denna blankett ASAP!
Om ert förslag är ett av de sex bästa så kommer ni att få förverkliga er festidé under
Quarnevalsveckan i maj! En hemlig jury kommer att delta på alla fester för att kunna
utse en vinnare! Den bästa festen kommer att koras under slutfesten den 13 maj och
det vinnande laget får, förutom äran att vara de bästa festfixarna, ett mycket fint pris!
För att vara med så ska denna blankett fyllas i och skickas till smifest@quarnevalen.se
alternativt lämnas i Festchefs hand senast den 24 februari klockan 23.58!
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt
välkomna att höra av er till
smifest@quarnevalen.se
Må bästa festfixare vinna!
Emma Ruge
Festchef, Quarnevalen 2017
Isak ”Täby” Nyberg
Festchef, Quarnevalen 2017
Sebastian Sandström
Nöjegeneral, Quarnevalen 2017

Regler
Antal deltagare
• Arrangerande lag får bestå av max 6 st festfixare! Detta berättigar laget att köpa 6
biljetter till slutfesten.
• Utöver detta får arrangerande lag ha max 10 st medhjälpare. För att få möjlighet att
köpa biljett till slutfesten måste varje medhjälpare sälja en halv låda brux.
• Festen ska vara anpassad för 120 st festdeltagare.
• Om någon av festarrangörerna eller medhjälparna är med på ett Quarnevalsbidrag
måste dessa fortfarande sälja en hel låda Brux, precis som alla andra byggare.
Biljetter/Ekonomi
• Byggarna i Quarnevalen har företräde till festbiljetterna. Biljetterna kommer att
finnas till försäljning i samband med Bruxsläppet den 6 april. Finns biljetter kvar
efter detta kommer de att säljas på byggplatsen.
• Marknadsföring av festen sköts av arrangerande lag och biljettförsäljningen sköts av
Quarnevalen. 5 st gratisbiljetter ska ges till Quarnevalen.
• Biljettpriset ska vara 160 kr. I priset ska det ingå minst två-rätters middag och dryck.
• 10 kr/såld biljett går till Quarnevalen för att täcka administrativa kostnader samt
tryckkostnader för biljetter och affischer.
• Budgeten ska täcka lokalhyra (cirka 2 700 kr), tillstånd, mat, dryck, dekor och ev.
vakt.
• Eventuellt överskott/underskott från festen går till/betalas av arrangerande lag/
organisation. Arrangören ska redovisa sina kostnader på ett godtagbart sätt.
• Det är inte tillåtet att skjuta in pengar i budgeten. Festens utgifter ska täckas av
biljettintäkterna. Det är dock helt okej med pryl-sponsring och bra dealer t.ex. som
att få efterrätten sponsrad av ett glassföretag. Kom ihåg – om ni kontaktar företag
är det viktigt att vara tydliga med att ni inte representerar Quarnevalen, utan att ni
deltar som tävlande i SM-i-Fest som arrangeras av Quarnevalen.
Tillstånd
• Arrangörerna ansvarar för nödvändiga tillstånd i samråd med Quarnevalen samt att
dessa tillstånd följs. Minst en av arrangörerna måste ha godkänd STAD-utbildning.

Regler
Lokal
• Lokal tillhandahålls av Quarnevalen, men betalas av arrangerande lag.
• Arrangerande lag är ansvariga för att lokalen återställs och städas efter festen.
Lokalen kommer att inspekteras av Quarnevalen tillsammans med arrangerande lag
på morgonen, dagen efter festen.
• Exakt vilken tid arrangerande lag får tillträde till lokalen och vilken lokal tävlingen
kommer att ske i meddelas till deltagande lag efter presentationspuben den 6 mars.
Semifinal
• På Quarnevalens presentationspub den 6 mars kommer de lag som får arrangera sin
fest under Quarnevalsveckan att presenteras!
Jury
• Juryn utses av Quarnevalen.
• Juryn har 5 st bedömningsgrunder – Idé/Tema, Mat/Dryck, Underhållning,
Stämning/Inramning och Prisvärdhet.
Tider och datum
• Aktuella datum för tävlingen är lördag (6/5) till och med torsdag (11/5).
Arrangerande lag anger önskade dagar i F.E.L. Om flera lag har önskemål om
samma veckodag avgör Quarnevalens Festchefer vilket lag som tävlar vilken dag.
• Starttid får börja tidigast 19:08!
• Juryns bedömning pågår i tre timmar efter fest-start därefter är det fritt fram för
efterkör.
Pris
• Bästa laget koras på Quarnevalens slutfest den 13 maj och får, förutom äran, ta
emot ett storslaget förstapris!

Festspec.
Bidragets namn:
Kår/Sektion/Motsvarande:
Preliminär budget för festen:

Ev. sponsringsidéer samt ev. hjälp som behövs från Quarnevalen:

Festspec.
Festens idé, mat, dryck och underhållning (går även bra att bifoga som separat fil):

Festspec.

Önskad veckodag (6/5 - 11/5)
1.
2.
3.
Bidragschef #1
Namn:
Telefon:
Mail:
Bidragschef #2
Namn:
Telefon:
Mail:
Övrigt:

Festa väl!

