
Polé Polé Zomerfestivals 
 

 

           
 
 
Polé Polé Festivals zoekt enthousiaste medewerkers die gemotiveerd zijn om de handen uit 
de mouwen te steken tijdens Polé Polé Gent en Polé Polé Beach. 
 
Beleef “¡La Fiesta Total!” van op de eerste rij en laat je meeslepen in de zwoele sfeer langs 
de boorden van de Leie op de Gras- en Korenlei te Gent of op het strand te Zeebrugge. 
 
Wil je met je vereniging of club dit jaar deel uitmaken van ons team voor één of meerdere 
dagen? Aarzel dan niet om ons nú te contacteren. 
We zoeken medewerkers die minstens 18 jaar zijn voor de drankbediening op Polé Polé 
Gent en voor de op- en afbouw en drankbediening op Polé Polé Beach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polé Polé Gent 
 
 

 
 
 

Festivalperiode: 16 – 25 juli 2011 (van 17:00u tot 03:00u) 
 
Wat heeft Polé Polé Gent jullie te bieden? 
 
Medewerkers gedurende de festivaldagen 

- Een vergoeding van € 25 per persoon en per dag, onder de vorm van sponsoring 
voor jullie club of vereniging. 

- Een exclusief Polé Polé t-shirt per persoon. 
- Bij 2 gepresteerde dagen krijg je bovenop de dagvergoedingen van € 25             

één dagticket per persoon voor het Polé Polé Beach Festival in Zeebrugge  
op 5 – 6 - 7 augustus 2011. 

- Indien je 3 dagen presteert, krijg je bovenop de dagvergoedingen van € 25 één 
combiticket per persoon voor het Polé Polé Beach Festival 2011 in Zeebrugge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polé Polé Beach 
 

 
 

Opbouwperiode: 30 juli – 5 augustus 2011 (tussen 09:00u en 20:00u) 
Festivalperiode: 5 – 6 – 7 augustus 2011 (van 17:00u tot 03:00u) 
Afbouwperiode: 8 – 12 augustus 2011 (tussen 09:00u en 20:00u) 

 
Wat heeft Polé Polé Beach jullie te bieden? 
 
Medewerkers opbouw (8u/dag werken) 

- Een vergoeding van € 25 per persoon en per dag, onder de vorm van sponsoring 
voor jullie club of vereniging. 

- Een exclusief Polé Polé t-shirt per persoon. 
- Gratis verblijf (free camping). 
- Gratis maaltijd en drank. 
- Een gratis combiticket per persoon voor het Polé Polé Beach Festival 2011 in 

Zeebrugge. 
 
Medewerkers gedurende de festivaldagen 

- Een vergoeding van € 25 per persoon en per dag, onder de vorm van sponsoring 
voor jullie club of vereniging. 

- Een exclusief Polé Polé t-shirt per persoon. 
- Gratis camping tijdens de festivalperiode. 
- Gratis drank. 
- Indien je op vrijdag 5 augustus 2011 werkt, krijg je bovenop de dagvergoeding van 

 € 25 één gratis ticket voor zaterdag 6 augustus 2011. 
- Indien je op zaterdag 6 augustus 2011 werkt, krijg je bovenop de dagvergoeding van 

€ 25 twee gratis tickets voor zondag 7 augustus 2011. 
 
Medewerkers afbouw (8u/dag werken) 

- Een vergoeding van € 25 per persoon en per dag, onder de vorm van sponsoring 
voor jullie club of vereniging. 

- Daar bovenop een persoonlijke vrijwilligers-onkostenvergoeding van € 25 per 
persoon en per dag. 

- Een exclusief Polé Polé t-shirt per persoon. 
- Gratis verblijf (free camping). 
- Gratis maaltijd en drank. 



 
 

Hoe kunnen jullie zich aanmelden? 
 
 
Stuur een e-mail naar festival@polepole.be met volgende gegevens: 

- Naam van de vereniging of club 
- Soort vereniging (sportclub, jeugdvereniging,…) 
- Naam, voornaam, telefoon en e-mail van de verantwoordelijke 
- Het aantal medewerkers die zullen meewerken (minimum 5) 
- De dag of dagen waarop jullie zullen meewerken. 

 
Van zodra wij van jullie horen nemen we contact op om verdere afspraken te maken. 
 
 
Tot binnenkort! 
Het Polé Polé Team 
 
09 356 67 00 
09 222 99 99 
festival@polepole.be 
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