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GISTING 2021
Orkumótið í Eyjum



Notið aðeins þann inngang sem er merktur ykkur á gistiplaninu.
Ekki fara á milli sóttvarnarhólfa.
Aðeins þeir sem eru með armband geta farið inn í gistingu.

Það er leyfilegt að hafa 1-2 fararstjóra á lið (þeir sem eru með armband),
þessir fararstjórar verða að hjálpa strákunum að koma sér fyrir, foreldrar geta
ekki farið inn í skólann til að blása upp dýnu, rúlla út svefnpoka oþh.
Foreldrar geta ekki farið inn í skólann ef eitthvað gleymist, aðeins fararstjóri
með armband getur það.
Foreldrar geta ekki farið inn í skólann til að tala við son sinn/kyssa hann góða
nótt, þeir þurfa að hringja í fararstjórann og biðja um að sonurinn hitti þá fyrir
utan skólann.
Ekki láta armband fararstjóra ganga á milli nema það sé skráð í vaktaplan sem
var skilað til mótsstjórnar fyrir mót.

Ekki er leyfilegt að hafa sameiginlegt nestisrými í skólunum og þar af leiðandi er
ekki ísskápur fyrir félögin að geyma nesti í.
Ekki er leyfilegt að vera með samlokugrill inni í stofunum í skólunum, rafmagnið
ræður ekki við það, slær út og brunakerfi fer í gang.
Kæligámur er við Herjólfshöllina sem allir geta geymt nesti.

Gist er á átta stöðum víðsvegar um bæinn og er þeim skipt upp í tíu sóttvarnarhólf,
hér fyrir neðan er hægt að sjá gistiplan.

Við biðjum ykkur um að fara eftir þessum reglum:

Þessar reglur eru settar af sóttvarnarástæðum. Ef upp kemur smit í skólunum þá
getur smitrakningarteymi fengið allar upplýsingar hjá okkur þ.e. hverjir hafa verið í
gistingu og á hvaða stað í skólanum, einnig getur það fækkað þeim sem þyrftu að
fara í sóttkví.
 
Þeir sem eru á vöktum í skólunum eru sjálfboðaliðar á vegum félagsins sem eru
allir af vilja gerðir til að aðstoða ykkur, við biðjum ykkur um að sýna þeim
kurteisi.

ATHUGIÐ!

GISTING 2021
Orkumótið í Eyjum

https://d5hu1uk9q8r1p.cloudfront.net/tmmotid.is/skrar/tm-motid-2021/tm-mot-gisting-2021.pdf


Þróttur V.
Fjölnir
ÍA
KFR

FH
ÍR
Vestri
Haukar
Breiðablik

GISTING - INNGANGUR
Hamarsskóli

Barnaskóli
Reynir/Víðir
KF/Dalvík
Álftanes
Skallagrímur
Fylkir
Hvöt
Víkingur
Þór Ak.
Tindastóll

KA
Fjarðabyggð
Keflavík
Grótta
Afturelding
Selfoss
Fram
Grindavík

Félögin mega aðeins nota einn inngang í skólann, þann sem er
merktur þeim. Skólinn verður lokaður á milli hæða á daginn. 

Hnetulaus gisting v/bráðaofnæmis!

Félögin mega aðeins nota einn inngang í skólann, þann sem er
merktur þeim. Skólinn verður lokaður á milli álma á daginn og

félögin beðin að halda sig á sinni hæð. 
Hnetulaus gisting v/bráðaofnæmis!
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1, 2
Salur
3
4
6, 7, 8, 9, 9b

1
2
3
4
8, 8a
9
14, 15
Salur
Fundarherbergi

16, 16a
17
26, 26a
27
32, 33
34, 35
36, 36a
37
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Listaskóli Safnaðarheimili

Kvika Kiwanis

Njarðvík KR

Stjarnan Valur
Safnaðarheimilið er við Landakirkju,
við hlið Barnaskólans - salur.

Listaskólinn/tónlistarskólinn er við
Heiðarveg - salur og stofur.

Kvika/Vinaminni - félagsaðstaða eldri
borgara við Heiðarveg, beint á móti
bensínsölunni Tvisturinn - salur.

Kiwanis við Strandveg, stutt frá bryggju
- salur.

Framhaldsskólinn

Sindri
Snæfellsnes
Hamar

FÍV - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum,
við malarvöllinn, á milli Hallarinnar og
Landakirkju

Hnetulaus gisting v/bráðaofnæmis!

6
7
8

Alþýðuhúsið

Þróttur R.
Alþýðuhúsið er fyrir ofan
Stakkagerðistún, nálægt
Barnaskólanum - salur.

Höttur
HK

9
Salur


