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MEDARBEJDERKONTRAKT 
ROSKILDE BORDTENNIS, BTK 61 - ROSKILDE FESTIVAL 2017 

 

Medarbejdergoder 
 Der vil være et medarbejdertelt i vores baseområde, hvor du kan tage brød og pålæg samt kaffe og te i forbindelse med 

dine vagter. 
 Du er velkommen i medarbejderteltet - også når du ikke er på vagt - hvor du kan købe øl og vand til rimelige priser. 
 Du har som medarbejder ret til én gratis øl eller vand pr. vagt. 
 Du har adgang til Volunteers Village - samlingsstedet backstage for alle Roskilde Festivals frivillige, hvor der blandt 

andet vil blive arrangeret intimkoncerter med nogle af festivalens optrædende.   
 Du er som medarbejder dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Roskilde Festival. 
 Du har mulighed for at købe adgang til et campingområde for frivillige. Prisen er 225 kr., og det skal bestilles på 

festival@btk61.dk senest den 10. juni.  
 

Forpligtelser 
 Du skal som minimum arbejde 32 timer fordelt på 4 vagter á 8 timer i hele festivalperioden. 
 Du skal melde dig i vores medarbejdertelt senest 15 min. inden hver af dine vagter skal påbegyndes. 
 Forlad aldrig din vagt, før du bliver afløst. 
 Hvis der er nogle af dine vagter, som ikke passer dig, skal du selv finde en at bytte med. Der vil blive oprettet et 

bytteforum hvor du evt. kan finde nogen at bytte med. 
 Du er personligt ansvarlig for udstyr, du eventuelt får udleveret i forbindelse med vagterne. Du skal altså selv erstatte 

udstyret, hvis du mister det, mens du har det i din varetægt. Du må på intet tidspunkt videregive udleveret udstyr til 
andre end dine kollegaer fra Roskilde Bordtennis, BTK 61. 

 

Generelle krav fra Roskilde Festival 
 Dit armbånd er at betragte som en værdigenstand og skal behandles med samme omhu. Armbåndet er nummereret og 

udstedt til dig personligt, det må således ikke overdrages til andre. 
 Hvis du som medarbejder får inddraget dit armbånd, hvis armbåndet går tabt, eller det på nogen måde bliver 

beskadiget, skal dette meddeles din medarbejderansvarlige omgående. Mistede armbånd erstattes som udgangspunkt 
ikke. Er armbåndet knækket eller på anden vis beskadiget, kan det erstattes, hvis du henvender dig i Check-in. 
Armbåndet samt billedlegitimation skal medbringes. 

 Ingen medarbejdere på vagt må fremtræde berusede eller på anden måde påvirkede. Bortvises en medarbejder på 
dette grundlag, betragtes det som udeblivelse, dit armbånd vil blive inddraget, og Roskilde Festival vil efterfølgende 
opkræve en afgift på kr. 3.500. 

 Generelle sikkerhedsregler skal følges. 
 

Sygdom 
Hvis du bliver syg eller på anden vis forhindret i at tage dine vagter, skal du: 
 

 Sørge for at din medarbejderansvarlige omgående får besked. 
 Sørge for at dit armbånd hurtigst muligt afleveres til din medarbejderansvarlige. 

 
Hvis ikke du følger denne procedure, betragtes det som udeblivelse, Roskilde Festival vil efterfølgende opkræve en afgift på kr. 
3.500, og du vil ikke have mulighed for at arbejde på Roskilde Festival fremover. 
 

Kontakt 
Medarbejderansvarlige: 
 

 Johanne Tschernja 
 Benny Berthelsen 

 
Vi kan kontaktes på: festival@btk61.dk 
 
eller du kan ringe til: 
 
Johanne: 22 15 19 39 
eller 
Benny: 40 86 91 56 
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